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Abstrakt 

  Průmyslové saze jsou v dnešní době vyráběny v široké míře po celém světě zejména 

kvůli jejich uplatnění jako ztužovadla v gumových materiálech. Saze lze vyrábět různými 

způsoby. Moderní sazovny včetně společnosti CS Cabot pro výrobu sazí využívají 

retortového procesu. Tento proces umožňuje cíleně vyrábět saze různých vlastností. Jako 

suroviny pro výrobu sazí retortovým procesem se využívají uhlovodíkové oleje, které vznikají 

např. při destilací černouhelného dehtu nebo v petrochemickém průmyslu. Proměnnost kvality 

vstupní suroviny zásadně ovlivňuje provozní parametry výroby. Nalezení korelací mezi 

kvalitou suroviny a provozně procesními parametry je stěžejním tématem předkládané práce. 

Při řešení byly analyzovány datové řady vlastností suroviny a procesních parametrů s 

využitím programů Matlab a MS Excel. 

Klíčová slova: saze, surovina, procesní parametry, řízení procesu 

 



 

 

Abstract 

 Nowadays the carbon black is worldwide widely produced especially due to its positive 

reinforcing effect in rubber based materials. There are severe ways how the carbon black 

could be produced. Most of the producers, including CS Cabot are using recent technology 

based on fast pyrolysis in retort reactor. Such process is suitable for production of the carbon 

black with precisely specified properties. Raw materials used in this process are typically 

hydrocarbons coming from coal tar processing or from petrochemical use. Variable chemical 

quality of the raw materials effects of process parameters in principle. Identification of 

correlation between qualitative parameters of the raw materials and process parameters are 

fundamental topic of the presented thesis. Time series analysis of the qualitative parameters 

and process parameters has been processed in Matlab and MS Excel. 

Key words: carbon black, raw material, quality, process parameters, process regulation 
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1. Úvod 

Saze jsou velmi důležitým průmyslovým produktem, jehož vlastností využívali již 

ve starověkých civilizacích, kde byly používány jako velmi kvalitní černý pigment. 

S rozvojem automobilového průmyslu se saze, zejména kvůli jejich ztužujícím vlastnostem, 

začaly používat jako plniva v gumárenském průmyslu. V současné době je většina 

průmyslově vyráběných sazí využívaná v gumárenském a plastikářském průmyslu. 

        Saze je možno průmyslově vyrábět několika způsoby. Jako nejefektivnější se jeví 

retortový proces výroby sazí, protože umožňuje řídit specifické vlastnosti vyráběných sazí. 

Důležitou vlastností vyrobených sazí, podle které se určuje jejich typ a kvalita, je měrný 

povrch. Retortový proces výroby sazí spočívá v nedokonalém spalování suroviny horkým 

proudem spalin ve speciálních trubkovitých pecích. Jako suroviny se při retortovém procesu 

výroby sazí používají různé typy uhlovodíkových olejů, které vznikají např. při destilaci 

černouhelného dehtu nebo při zpracování ropy. Přestože jsou tyto oleje vyráběny stejnými 

postupy, nemají vždy konstantní chemické složení. Otázkou je, jakým způsobem změna 

vlastností suroviny ovlivňuje samotný proces výroby sazí a také jejich kvalitu. 

Mezi vlastnosti, které se u suroviny kontinuálně evidují, patří její hustota, obsah některých 

prvku, bod vzplanutí a obsah vody a popela. 

        Cílem této práce je analýza procesních dat za účelem nalezení korelací vlastností 

suroviny s provozně procesními parametry. K analýze bude využito programů Matlab 

a MS Excel. 
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2. Saze 

Pojem saze je generický a označuje důležitou skupinu průmyslových výrobků, mezi nimiž 

najdeme retortové, termické, kanálové, lampové a acetylénové saze. V podstatě se jedná 

o elementární uhlík ve formě částic, které mají téměř sférický tvar a jsou spojeny 

do prostorových agregátů a aglomerátů. Obecně se dá říct, že jsou saze nejrozšířenějším 

nanomateriálem, jehož agregáty mají rozměry několik desítek až stovek nanometrů.[1]  

 Na rozdíl od jiných modifikací uhlíku – diamantu, grafitu, koksu a aktivního uhlí – 

jsou saze složeny z agregátů, jež mají komplexní konfiguraci, kvazi-grafitickou strukturu 

a jsou koloidních rozměrů. Dají se vyrobit buď nedokonalým spalováním, nebo termickou 

dekompozicí uhlovodíků. Takto vyrobené průmyslové saze mají vysokou čistotu 

(angl. Carbon black), protože jsou výsledkem špičkové technologie a řízeného výrobního 

procesu. Existují také saze, které vznikají jako vedlejší produkt hoření uhlí, uhlovodíků nebo 

dieslových paliv (angl. Soot). Rozdíl mezi těmito sazemi je především v tom, že saze 

vznikající řízeným procesem prakticky neobsahují anorganické sloučeniny ani extrahovatelné 

organické látky. Jak je patrné, angličtina rozlišuje obě formy (Carbon black vs. Soot), avšak 

v češtině jsou oba druhy sazí pojmenovány shodně, což může způsobit sémantické problémy. 

V praxi je nutné přísně rozlišovat mezi oběma formami, protože saze, které vznikají neřízeně 

jako vedlejší produkt hoření, jsou považovány za velmi nebezpečné látky s karcinogenními 

účinky.[1] V této práci pod pojmem „saze“ rozumím výhradně řízeným způsobem 

průmyslově vyráběný materiál. 

2.1 Historie 

Použití sazí je známo již z dávné historie, Číňané, Indové a Egypťané je používali jako 

pigment do černého inkoustu již ve 3. století před Kristem. [2] Do roku 1870 byl jediný 

známý proces pro jejich výrobu lampový proces, následně byl vyvinut kanálový, který jako 

surovinu využíval přírodní plyn. Zásadním momentem pro rozvoj technologií pro výrobu sazí 

bylo objevení ztužujících vlastností sazí v gumě v roce 1904 a následný rozvoj 

automobilového průmyslu. Pro uspokojení narůstající poptávky po sazích bylo nutné 

technologie vylepšit, což vedlo k vývoji termického a retortového způsobu výroby sazí. 

Oba způsoby využívaly jako surovinu zemní plyn. Rozhodujícím zlomem bylo zdokonalení 

retortového procesu za použití kapalných uhlovodíků.[1] 
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 Ve třicátých letech minulého století došlo v Československu k rozvoji gumárenského 

průmyslu, což bylo příčinou zájmu o zavedení tuzemské výroby sazí, které se do té doby 

musely dovážet ze zahraničí. Tehdy se v gumárenství zpracovával pouze přírodní kaučuk, 

pro nějž byly nejvhodnějším plnivem saze kanálové, které se vyráběly tepelným rozkladem 

polyaromatických uhlovodíků obsažených v černouhelném dehtu za přítomnosti 

koksárenského plynu. Tyto suroviny byly hojně dostupné v oblasti Moravské Ostravy, proto 

se firma Rütgers, jakožto zpracovatel veškerého československého dehtu, rozhodla 

pro zavedení výroby sazí ve svém podniku. Později se začal zavádět kaučuk syntetický. 

Pro tento se naopak více hodí saze retortové, které v té době byly vyráběny pouze v USA.  

Vývoj nových technologie byl intenzivně prováděn v Urxových závodech v Ostravě.[3] 

 Na počátku 60. let se na území „Nové sazovny“ postavila poloprovozní linka. O deset 

let později se v novém závodě ve Valašském Meziříčí otevřely dvě výrobní linky s kapacitou 

výroby retortových sazí 10 000 t/rok. O několik let později došlo k navýšení kapacity výroby 

o další linku s produkcí 25 000 t/rok. Po roce 1989 došlo ke změně majetkových vztahů 

a z národního podniku Urxovy závody se stala akciová společnost DEZA.[3] 

 V roce 1991 došlo k vytvoření společného podniku mezi společnostmi Deza, a.s. a 

Cabot corporation. V následujícím roce začala výstavba nového závodu s využitím kompletní 

technologie firmy Cabot, v roce 1994 započala výroba na dvou výrobních linkách. Závod ve 

Valašském Meziříčí je jednou ze tří evropských sazoven společnosti Cabot. Ústředí této 

společnosti je v Bostonu, USA, hlavní vývojové středisko se nachází v Billerice, USA. Cabot 

má 33 továren ve 20 zemích po celém světě, při čemž 18 z nich jsou sazovny.[4]  

2.2 Využití sazí 

Nejvýraznější využití sazí je v gumárenství, kde má velké zastoupení výroba pneumatik a jim 

podobných produktů v automobilovém průmyslu (trubky, běhouny), dále pryžové výrobky 

v automobilovém průmyslu (např. pásy, hadice,…) a pryž s jiným využitím. Přibližně 90 % 

sazí se používá v gumárenství, dalších 10 % nachází využití jako pigmenty, UV absorbenty 

nebo vodivá činidla v inkoustech, nátěrech a plastech.[5] 

 Při použití v pryžových materiálech se využívá ztužujícího účinku sazí, což vede ke 

zlepšení pevnosti, odolnosti vůči otěru a obecně ke zlepšení životnosti těchto materiálů. 

Použití v plastových výrobcích zvyšuje jejich odolnost vůči UV záření, elektrickou vodivost, 
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také barevnou mohutnost a stálost. Samozřejmě, stejně jako u pryže i zde saze mají ztužující 

účinek, což vede k vyšší životnosti výrobku.[1] 

2.3 Průmyslová výroba sazí 

Obecně by se rozsáhlý průmyslový závod pro výrobu sazí měl skládat z následujících částí: 

1. skladovací prostory pro surovinu, 

2. jednotka pro výrobu sazí, reaktor,  

3. zařízení pro oddělení sazí z procesu od plynu, 

4. zařízení pro závěrečné zpracování sazí, 

5. skladovací prostory pro skladování finálního produktu, 

6. zařízení pro využití koncových plynů.[2] 

Jednotlivé části jsou propojeny pomocí přepravních zařízení, které jsou v moderních 

závodech pro výrobu sazí kompletně uzavřenými systémy, což brání usazování sazového 

prachu v okolí. Průmyslově vyrobené saze nepředstavují žádné zdravotní riziko, avšak jejich 

výrazné zbarvení způsobuje to, že jsou považovány za škodlivý prach, proto jsou emise sazí 

v průmyslových závodech pečlivě kontrolovány a regulovány. [2] 

Procesy pro výrobu sazí můžeme rozdělit do dvou kategorií: 

-  termická dekompozice uhlovodíků za nepřítomnosti kyslíku  

-  termo-oxidační dekompozice uhlovodíků.  

Do první kategorie patří výroba termických a acetylenových sazí. Do druhé skupiny výroba 

sazí retortových, lampových a kanálových. [1] 

2.3.1 Procesy založené na termické dekompozici uhlovodíků za nepřítomnosti 

kyslíku 

 2.3.1.1 Termický proces 

Termické saze jsou vyráběny tepelnou dekompozicí přírodního plynu nebo olejů. Jedná 

se o cyklický proces probíhající za nepřítomnosti vzduchu, který je založen na párech pecí 

(generátorů), které jsou obloženy otevřeným žebrovaným zdivem, které je předehříváno před 

naplněním plynnou nebo olejovou surovinou. Vlastní cykly ohřevu a výroby sazí trvají každý 

přibližně 2,5 minuty. Následujícím výrobním krokem je proplachování vodní parou, které trvá 
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asi 1 minutu a slouží k tomu, aby se odstranily saze a vodíkový plyn z generátoru. Produkt 

se následně propláchne vodní sprchou, aby se ochladil, projde sběrným filtrem a je dopraven 

do granulátoru, sušiče a nakonec je skladován.[6] 

 2.3.1.2 Acetylenový proces 

Acetylenové saze jsou speciální skupina sazí, které jsou typicky vyráběny termickou 

dekompozicí acetylenového plynu. Procesy byly založeny na explozivní dekompozici 

acetylenu pod zvýšeným tlakem.[6] 

 Výroba probíhá v reaktorech, které jsou vyloženy žáruvzdorným zdivem, protože 

reakce probíhá při teplotách v rozmezí 800 – 1000°C. V předehřátém reaktoru dochází 

k rozkladu acetylenu. Vzhledem k tomu, že je reakce výrazně exotermní, musí být zajištěno 

dostatečné chlazení reaktoru tak, aby se udržela reakční teplota a nedošlo k explozi plynu.[1] 

2.3.2 Procesy založené na termo-oxidační dekompozici uhlovodíků 

Procesy založené na termo-oxidační dekompozici uhlovodíků představují nejdůležitější 

skupinu způsobů výroby sazí. Na rozdíl od předchozích způsobů založených na termické 

dekompozici uhlovodíků za nepřítomnosti kyslíku, které nejsou využívány v tak velké míře. 

Tyto procesy někdy označujeme jako procesy nedokonalého spalování.[2] 

2.3.2.1 Lampový proces 

Tento proces je nejstarší ze všech a je velmi primitivní. Již staří Egypťané a Číňané jej 

používali v jeho velmi zjednodušené formě.[7] Lampové saze jsou vyráběny spalováním 

aromatických olejů v mělkých pánvích s omezeným přívodem vzduchu. Vytvořené saze jsou 

shromažďovány v usazovacích plochách a pravidelně sbírány. Tyto saze mají větší velikost 

(střední velikost zrn 70 – 100 nm) a jejich agregáty vznikají spojením velkého množství 

částic, tedy mají velmi bohatou strukturu. Nejčastější použití lampových sazí je spojeno 

s aplikací v barvivech, kde je vyžadován temně modrý odstín černé.[6] 

2.3.2.2 Kanálový proces 

V kanálovém nebo také ve srážkovém procesu dochází ke spalování zemního plynu skrz 

drážkované keramické hroty, tak aby vytvořily plameny vějířového typu v rovnoměrně 

rozložených řadách. Tyto plameny jsou nastaveny tak, aby zasahovaly do materiálu kanálu, 

na němž se saze ukládají a následně jsou sbírány. [6] 



6 

 

Mezi 1. a 2. světovou válkou byla kanálovým procesem vyráběna většina sazí, které 

byly v té době používány po celém světě při výrobě pryže a jako černé pigmenty. Poslední 

závod na výrobu kanálových sazí byl v USA uzavřen v roce 1976. Zánik toho procesu byl 

způsoben problémy, které proces způsoboval v oblasti životního prostředí. Dalším faktorem 

byly obrovské náklady a obrovský rozvoj retortového procesu výroby sazí, který 

je rovnocenný nebo dokonce lepší než kanálový proces, především pro výrobu sazí 

používaných v gumárenských aplikacích.[7] 

 V Německu v roce 1930, kde nebyl v dostatečném množství zemní plyn, se vyvinul 

tzv. plynový proces výroby sazí. Tento proces je velmi podobný výrobě kanálových sazí, 

ale používá namísto zemního plynu jako suroviny olejů z uhelného dehtu. Výtěžnost je nižší 

a výrobní náklady jsou mnohem vyšší při výrobě ze suroviny na bázi oleje. Tento postup se 

stále používá k výrobě sazí s velmi dobrými pigmentovými vlastnostmi, které jsou 

srovnatelné s kanálovými sazemi. Plynový proces výroby sazí byl zaveden v průmyslovém 

měřítku ve společnosti Degussa v roce 1935.[8] 

2.3.2.3 Retortový proces 

Tento způsob výroby je nejmodernější ze všech ostatních a je mimořádně flexibilní, protože 

nám vhodným nastavením parametrů může poskytovat různé typy sazí rozdílné velikosti 

a tvaru, a ekonomicky výhodný. Proces je založen na termické dekompozici uhlovodíkových 

materiálů za přítomnosti kyslíku, je kontinuální a probíhá v uzavřených reaktorech, kde je 

proudění suroviny vzhledem k její vysoké rychlosti považováno za turbulentní. Dosažení 

turbulentního proudění je velice výhodné, protože dochází k rychlému přenosu tepla a hmoty. 

[2] 

 Surovina pro výrobu sazí je čerpána ze zásobníku do reaktoru přes předehřívač oleje. 

Do procesu je také přiváděn plyn a předehřátý vzduch. V určité vzdálenosti od místa 

vstřikování suroviny je proces termo-oxidační reakce zastaven vstřikovanou vodou, zatímco 

se vytvoří saze a ochladí se koncový plyn. Po dalším ochlazení na výměnících tepla se vede 

směs sazí a odpadního plynu do filtru, kde se saze od zbytkového plynu oddělí. Přefiltrované 

saze jsou následně pneumaticky dopravovány do granulačního úseku. Zrna, která mohou být 

přítomna ve formě hrubých částic, jsou obvykle zmenšena na přijatelnou velikost za použití 

mikromlýnu. Po separaci a před vstupem do granulační jednotky saze vstupují do 

vyrovnávacích komor a promíchávaných nádob, které slouží k zahuštění sazí. Následně je 
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regulované množství sazí vpravováno do granulátoru, kde se mísí s přibližně stejným 

množstvím vody. Vytvořené vlhké granule se následně suší v rotačních pecích, pro jejichž 

ohřev je využíváno teplo získané spalováním koncový plynu. Sazový prach odsávaný pomocí 

vlhkých spalin je shromažďován v rukávových filtrech a recyklován zpět do procesu. Ještě 

předtím než se saze dopraví do zásobního sila, prochází granule skrz rotační síto, které oddělí 

hroudy, a přes výkonné magnetické separátory, aby se zabránilo jejich kontaminací železem 

či jeho oxidy. Saze jsou do skladovacích prostor dopravovány prostřednictvím korečkových 

elevátorů, dopravních pásu a/nebo šnekovými dopravníky. Následně jsou odváděny 

do balících zařízení nebo přímo do nákladních prostor. Existuje taky samostatné skladovací 

zařízení, kde se ukládají saze nesplňující požadavky zákazníka na kvalitu. Tyto saze mohou 

vznikat při spuštění výrobní linky nebo při jejím přechodu na jiný druh výrobku. V závislosti 

na typu a rozsahu odchylky od požadovaných specifikací mohou být tyto saze smíchány 

se sazemi z běžné výroby, případně využity k aplikacím, kde tyto odchylky kvality nemají 

vliv. Obecné schéma retortového procesu výroby sazí je na obr. č. 2-1.[2] 

 

Obr. 2-1: Obecné schéma retortového procesu výroby sazí.[9] 

 Jako suroviny se při výrobě tohoto typu sazí využívá plynných nebo kapalných 

uhlovodíků. Je velice důležité uvědomit si rozdíl mezi palivem a surovinou, i přestože hranice 

mezi oběma materiály není snadno rozlišitelná. Jako palivo se nejčastěji používá zemní plyn, 

jako suroviny je využíváno různých druhů olejů.[2] 
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Z tvaru částic vyplývá, že k jejich tvorbě dochází v plynné fázi, proto musí být 

zajištěno, aby surovinu šlo za daných podmínek převést do plynného stavu. U termo-

oxidačních procesů dochází k narušení struktury nevypařených molekul suroviny účinkem 

kyslíku, což vede k jejich rozpadu, molekuly jsou tedy menší a jejich přechod na plynnou fázi 

je jednodušší. U větších polymerních uhlovodíků jako jsou např. asfalteny může dojít 

k znečištění sazí koksem, tedy částicemi mnohem hrubšími než jsou saze.[2] 

 Materiálem používaným pro výrobu retortových sazí jsou oleje obvykle ze zpracování 

černouhelného dehtu, nebo těžké podíly ze zpracování ropy, které mají vysoký obsah 

aromatických jader. Aromáty obsahující řadu kondenzovaných kruhů jsou pro výrobu sazí 

velice výhodné. Při jejich použití lze dosáhnout vyšší výtěžnosti procesu, což je způsobeno 

příznivým poměrem uhlíku k vodíku (C/H), který se s počtem aromatických kruhů zvyšuje. 

Další výhodou je, když molekuly aromátů neobsahují žádné nebo minimální množství 

vedlejších řetězců. Jejich absence má také pozitivní vliv poměr C/H. Další důležitou 

charakteristikou vstupní suroviny je její bod varu.[2] 

V praxi se hojně využívají zejména oleje získané ze zpracování ropy i uhlí. Destilací 

černouhelného dehtu je možno získat prací oleje, elektrodovou smolu a další cenné uhlíkaté 

materiály vhodné pro výrobu sazí. Krakováním nafty nebo benzínu se vyrábí etylen, propylen 

a další olefiny. Z těžkých produktů ropy lze získat gazolin. Z destilačních zbytků z ropných 

rafinérií se extrakcí furfuralem vyrábí maziva a mazací oleje. Pro výrobu sazí lze ovšem 

využít také jiné oleje různého původu či jejich směsi.[2] 

 Jeden z kroků výroby sazí se dá popsat jako atomizace předehřátého oleje. Drobné 

kapky oleje se následně pomocí směsi zemního plynu a předehřátého vzduchu vstřikují 

do reaktoru, který je temperován na teplotu potřebnou pro zdárný průběh reakce.[1] 

Reaktory pro výrobu retortových sazí jsou obvykle trubkové pece a skládají se 

ze spalovací komory, směšovací komory a reakční komory, které jsou uspořádány za sebou 

podél osy. Reakční médium prochází skrz všechny výše zmíněn části. Kapalná surovina 

je nastřikována do směšovací komory tak, aby bylo dosaženo intenzivního promíchání 

s horkými spalinami. Tato směs následně vstupuje do reakční komory, kde probíhá samotná 

tvorba sazí. Nakonec je reakce zastavena zhášením vodou. Schéma reaktoru pro výrobu 

retortových sazí je na obr. č. 2-2.[10] 
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Obr. 2-2: Schéma reaktoru pro výrobu retortových sazí.[11] 

 Je nutno dodat, že horké spaliny se vytváří spalováním předehřáté suroviny nebo 

plynu v přebytku předehřátého vzduchu. Surovina nastříknutá do reaktoru musí být dobře 

rozptýlená (atomizovaná) a proud horkých spalin vytvořených v prvním kroku je urychlen 

průchodem skrz úzké hrdlo. Proudění plynu je pak turbulentní a rychlostní profil v axiálním 

směru je plochý. Intenzivní promíchávání způsobuje homogenitu teplotního pole v radiálním 

směru a teplotní profil se proto projevuje pouze ve směru axiálním, což je velmi žádoucí. 

Teplota v reaktoru se v okamžiku smísení suroviny se spalinami pohybuje v rozmezí 1300 – 

1800°C podle typu vyráběných sazí. Při terminaci reakce zástřikem vodou dojde 

k mžikovému snížení teploty na 1000°C.[1] 

 Důležitým parametrem, který se při výrobě sazí ovlivňuje je celkový spalovací poměr 

(angl. overall combustion, OAC), které udává celkové množství oxidačního činidla použitého 

v procesu tvorby uhlíku (sazí) vztažené na množství oxidačního činidla, které je potřebné 

k tomu, aby došlo k úplnému spálení uhlovodíkové suroviny za vzniku oxidu uhličitého 

a vody. OAC se vyjadřuje v procentech.[12] 

2.3.3 Mechanismus tvorby sazí 

Saze vyrobené různými procesy vykazují značné rozdíly v morfologii a také chemie jejich 

povrchu je odlišná, na rozdíl od mechanismu jejich tvorby, který je v podstatě stejný.[6] 

Z čistě vědeckého hlediska je velmi náročné popsat chemické a fyzikální děje, které probíhají 

současně v řádech několika milisekund. Popis procesu, který velice rychle z uhlovodíků 
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obsahujících atomy uhlíku vytvoří agregáty obsahující několik miliónu atomů uhlíku, 

vyžaduje rozvoj moderních technik.[13] 

 Mechanismus tvorby sazí je zobrazen na obr. č. 2-3. 

Tvorbu sazí popisují následující 4 stádia: 

 Atomizace, odpaření a pyrolýza suroviny 

 Nukleace spojená se zvětšováním povrchu 

 Agregace spojená s růstem povrchu 

 Karbonizace (dehydrogenace) a sekundární reakce.[6] 

 

Obr. 2-3: Jednotlivá stadia tvorby sazí.[6] 

Během prvního stádia musí být surovina zcela odpařena a pyrolyzována, patrně až na skupiny 

obsahující 1 – 2 atomy uhlíku. Pokud bychom olej převedli přímo na uhlík, výsledný produkt 

by obsahoval koks, který je mnohem větší velikosti a má odlišnou strukturu od sazí. Koks 

saze kontaminuje a bývá odstraňován pomocí mikromlýnu.[6] 

 Fáze nukleace je nejméně popsaným mechanismem při tvorbě sazí. Nejlepší teorie 

jsou založeny na tom, že jádra jsou tvořena z polyaromatických uhlovodíků. Mechanismy 
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nahromadění polyaromatických uhlovodíku jsou popsány poměrně dobře, vznik sazí se jeví 

jako kontinuální proces. Růst agregátů je z velké míry výsledkem srážek částic a jejich 

částečné koalescence. Bylo objeveno, že s rostoucím povrchem sazí reaguje především 

acetylen a další nenasycené uhlovodíky. Agregaci částic lze regulovat přidáním alkalických 

kovů (obvykle draslíku) do plamene, což většinou agregaci potlačuje omezením srážek 

vlivem elektrostatického pole. [6] 

 Během fáze růstu agregátu dále pokračuje zvětšování povrchu, kdy se částice sazí 

spojují dohromady prokládáním vrstvami uhlíku. Poté, co jsou agregáty plně vytvořeny, 

zahajuje se proces dehydrogenace. Pro zastavení reakce, se teplota procesního proudu sníží 

postřikem vodou.[6] 

2.4 Vlastnosti sazí 

Vlastnosti sazí můžeme rozdělit do dvou základních skupin a to na vlastností chemické 

a vlastnosti morfologické.  

2.4.1 Chemické vlastnosti 

V této skupině se objevují především vlastnosti týkající se chemie povrchu sazí. Na povrchu 

sazí se nachází různé chemické sloučeniny a funkční skupiny, které ovlivňují povrchovou 

energii. Chemie povrchu se vytváří již v reaktoru, ale i v celém následujícím procesu, zejména 

když dojde ke styku s plynným prostředím. K ovlivňování chemie povrchu dochází i během 

transportu, granulace a zejména během sušení, při kterém může docházet k oxidaci. 

Tato oxidace může velmi výrazně ovlivnit vlastnosti sazí, které nachází další využití v oblasti 

gumárenství, protože intenzita této oxidace snižuje vulkanizační rychlost sazí.[1] 

 Existují značné rozdíly v chemickém složení mezi sazemi vyrobenými různými 

způsoby, zejména složení sazí připravených retortovým způsobem je výrazně bohatší, jak je 

patrné z tabulky č. 2-1: 
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Tabulka 2-1.: Chemické složení sazí vyrobených retortovým, termickým a acetylénovým 

procesem.[1] 

Typ 
Uhlík 

% 

Vodík 

% 

Kyslík 

% 

Síra 

% 

Dusík 

% 

Popel 

% 

Těk. Látky 

% 

Retortové 97,3-99,3 0,2-0,8 0,2-1,5 0,2-1,2 0,05-0,3 0,1-1,0 0,6-1,5 

Termické 99,4 0,3-0,5 0,0-0,12 0,0-0,25 - 0,2-0,38 - 

Acetylénové 99,8 0,05-0,1 0,1-0,15 0,02-0,05 - 0,0 <0,4 

 

Povrch sazí obsahuje určité množství polyaromatických sloučenin, které jsou silně 

adsorbovány a je možné je izolovat např. kontinuální extrakcí toluenem při bodu varu. Vodík 

je v sazích vázán formou C-H skupin na krajních vrstvách. Dusík je vázán především 

v aromatickém systému vrstev tvořících heterocykly. Obsah kyslíku v sazích má obrovský 

význam pro jejich použití. Kyslík je na povrchu sazí vázán ve formě jak kyselých, 

tak bazických funkčních skupin. Množství kyslíku na povrchu sazí a jeho forma závisí 

na výrobním procesu i případném další zpracování.[8] 

 Saze mají relativní vysoký obsah popela, což je způsobeno vodou, se kterou přijdou 

vyráběné saze do styku ve velkém množství a to při terminaci vodní sprchou a také při mokré 

granulaci. Ve vodě můžou být přítomné soli, které mohou přecházet do sazí a tím ovlivňovat 

jejich fyzikální a chemické vlastnosti. Zdrojem solí mohou také být různé přísady, které jsou 

přidávány v technologickém procesu, jako např. potaš (K2CO3), která je přidávána 

pro regulaci struktury sazí nebo lignosulfonany používané jako granulační přísady. Zdrojem 

popela mohou také být látky přítomné již v surovině, jako například draslík a sodík.[1] 

 Velmi významnou vlastností sazí je jejich povrchová aktivita, která je způsobena 

funkčními skupinami navázanými na povrchu sazí, jak bylo zmíněno výše. Povrchová aktivita 

je nejobtížnější k popisu oproti dalším základním vlastnostem sazí. Klíčové zde jsou rozdíly 

měření aktivit v rámci jednotlivých tříd. Mezi nejdůležitější měřené vlastnosti patří obsah 

vodíku a kyslíku, velikost krystalů a teplota při adsorpci. Obsah vodíku je velice významný 

údaj, je však pouze ukazatel relativní povrchové aktivity. Když je vodík uvolňován z povrchu 

sazí (za zvýšených teplot), jsou grafitové vrstvy volné a spojují se do souvislých inertních 

mikrostruktur.[6] 

 V polymerech, nejčastěji elastomerech, kde jsou posilující účinky velice důležité, 

je povrchová aktivita definovaná jako schopnost povrchu sazí polymer imobilizovat. Tyto 



13 

 

vlastnosti omezují prokluzovaní a odvlhčování účinkem tlaku.[6] Povrchová aktivita 

se vzhledem ke ztužujícím vlastnostem charakterizuje metodou vázaného kaučuku, která 

se jinak nazývá „sazový gel“. Principem této metody je stanovení obsahu kaučuku 

v nevulkanizované směsi, který vhodným rozpouštědlem nelze extrahovat, což je způsobeno 

adsorpcí molekul polymeru na povrch sazí. Tento jev je typickým projevem povrchové 

aktivity sazí. Obecně lze říci, že čím je vyšší poměr vázaného kaučuku, tím významnější 

je interakce polymer – povrch sazí, tedy je vyšší povrchová aktivita sazí.[1]. 

2.4.2 Morfologické vlastnosti 

Mezi tyto vlastnosti se zahrnují: primární velikost částic, měrný povrch, struktura, velikost 

agregátů a geometrické uspořádání agregátů. 

Velice důležité je uvědomit si rozdíly mezi primární částicí, agregátem a aglomerátem, které 

jsou zobrazeny na obr. č. 2-4. Primární částice je primární sférická jednotka, od které je 

odvozen měrný povrch a neexistuje samostatně. Agregát je skupina primárních částic, které 

jsou spojeny prostřednictvím kovalentních vazeb do geometrického útvaru, který je důležitou 

charakteristikou pro daný typ sazí. Agregáty jsou považovány za základní funkční jednotky 

schopné samostatné existence. Aglomerát je seskupení velkého počtu agregátů spojených 

dohromady prostřednictvím slabých Van der Waalsových sil. Až velké množství aglomerátů 

vytvoří vhodným zpracováním peletu.[1] 

 

Obr. 2-4: Znázornění rozdílu mezi primární částicí, agregátem a aglomerátem.[11] 
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2.4.2.1 Velikost primárních částic 

Primární částice není nejmenší životaschopnou jednotkou sazí, ale i přesto je její velikost 

a distribuce velice důležitým parametrem hlavně pro konečného odběratele. Velikost 

primárních částic určuje měrný povrch a je hlavním hodnotícím parametrem pro gumárenské 

saze.[1] Přehled velikostí částic vyráběných rozdílnými procesy je zobrazen na obr. č. 2-5. 

 V dobře dispergovaném systému je velikost částic sazí nejdůležitější vlastnosti určující 

stupeň temnoty černé a úroveň vyztužení elastomeru. Obě tyto vlastnosti jsou určeny 

nejmenším rozměrem částic. Saze se od ostatních pigmentů odlišují právě extrémně malými 

velikostmi částic, které jsou u retortových sazí ve velmi široké škále. Změřit velikost 

primárních částic je poměrně složité a záleží na použitých technikách. S objevem transmisní 

elektronové mikroskopie (TEM) bylo toto měření dost zjednodušeno.[6]  

 

Obr. 2-5: Přehled velikostí primárních částic jednotlivých typů sazí.[1] 

2.4.2.2 Měrný povrch 

Měrný povrch je důležitý parametr pro klasifikaci sazí a řízení výroby. U neporézních sazí, 

vykazují hodnoty měrného povrchu inverzní korelaci s velikostí částic, avšak není vhodné 

určovat měrný povrch podle velikosti částic a naopak. Bohužel nám znalost měrného povrchu 

neposkytuje informaci o distribuci částic. Na rozdíl od stanovení velikosti primárních částic, 



15 

 

existuje pro stanovení měrného povrchu mnoho metod, které jsou založeny především 

na adsorpci specifických molekul na povrchu sazí. Nejčastěji se používají adsorpční techniky 

založené na adsorpci dusíku, cetrimoniumbromidu a jódu. Samozřejmě lze využít dalších 

metod na bázi adsorpce plynu. Hodnoty měrného povrchu mohou být různě ovlivňovány 

podle množství a typů pórů, a chemické povahy sazí, což je potřeba mít na paměti 

při interpretaci dat z jednotlivých měření.[2] 

 V zásadě rozlišujeme dva typy adsorpčních měření a to na základě typu použitého 

média. Mezi metody využívající kapalnou fázi patří jodová adsorpce a CTAB, mezi metody 

využívající fázi plynnou řadíme například nízkoteplotní dusíkovou adsorpční metodu (BET, 

STSA).  U obou typů měření, jsou zmíněny dvě metody, důvodem toho je, že gumárenského 

technika zajímá interakce saze/polymer a tedy povrchu, který je pro tuto interakci dostupný. 

Když uvážíme velikost molekul polymerů, póry na povrchu sazí, které jsou menší než 2 nm, 

jsou pro polymer nedostupné. Metody uvedené u jednotlivých typů se liší tím, zda zahrnují 

celkový povrch sazí nebo jen povrch, který je pro molekuly polymeru dostupný.[1]  

a) Metoda jodové adsorpce 

Metoda jodové adsorpce je pravděpodobně nejpoužívanější postupem pro kontrolu kvality 

výroby retortových sazí. Jodové číslo vyjadřuje množství jodu v mg naadsorbovaného 

na povrchu 1 g sazí. Koncentrace jodu v roztoku je volena tak, aby byla ve shodě s adsorpcí 

dusíku pro monoporézní a neoxidované saze. Jodové číslo je ovlivněno pórovitostí, 

přítomností nečistost na povrchu sazí a oxidací povrchu. Pórovitost zvyšuje jodovou adsorpci, 

i když ne tolik jako u adsorpce dusíku, protože je molekula jodu větší. Přítomnost 

povrchových nečistot lze odhalit testováním toluenového extraktu sazí. U sazí používaných 

jako pigmentů je na povrchu vysoká hladina kyslíkových funkčních skupin, což může 

způsobit snížení hodnoty jodového čísla až o 40 %. To je zapříčiněno tím, že kyslíkové 

funkční skupiny reagují s jodidem draselným v testovacím roztoku, a to vede k uvolňování 

volného jodu. Proto je nutná zvýšená péče u testování neznámých vzorků sazí, ale při 

pravidelné kontrole výroby a testování známých typů sazí je jodová adsorpce často 

používanou metodou.[2] 
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b) Metoda CTAB 

Metoda CTAB je založená na adsorpci cetrimonium bromidu, jehož molekuly jsou podstatně 

větší než molekuly jódu a tímto měřením získáme údaj o povrchu sazí, který je dostupný 

pro molekuly polymeru. Tato metoda je velice citlivá na přesnost a proto se spíše doporučuje 

použít pro stanovení dostupného povrchu metody na bázi adsorpce dusíku STSA.[1] 

c) Metoda BET 

Jedná se o nízkoteplotní adsorpci dusíku, která je založena na BET adsorpci, pojmenované 

po jejích tvůrcích Brunaerovi, Emmetovi a Tellerovi, kteří odvodili izotermu pro vícevrstvou 

adsorpci, ve které je zahrnuto to, že se na první neadsorbované vrstvě molekul vytvářejí další 

vrstvy působením mezimolekulárních sil.[14] Molekuly dusíku jsou malé, proto lze touto 

metodou stanovit celkový povrch sazí.[1] 

d) Metoda STSA 

Tuto metodu lze jinak nazvat jako vícenásobnou dusíkovou adsorpci. Princip spočívá v tom, 

že se nejprve póry nasytí dusíkem a až poté se měří zbylý (dostupný) povrch. Jak bylo 

zmíněno výše, tato metodou se zcela nahradila metoda CTAB.[1] 

2.4.2.3 Struktura, velikost agregátů a jejich geometrické uspořádání 

Struktura sazí je jejich další charakteristikou, která ovlivňuje jejich chování. Pojem struktura 

slouží k popsání jejich morfologie, tedy geometrického uspořádání, je dána velikostí 

a hmotností agregátů, jejich tvarem a distribucí. Struktura je charakteristická pro jednotlivé 

typy sazí. [1] 

 Informace o struktuře může získat různými způsoby. Přímá metoda stanovení 

struktury využívá snímku z TEM (transmisní elektronová mikroskopie), ze kterých získáme 

údaje o velikosti, tvaru i distribuci agregátů. Tato metoda je ovšem velmi náročná 

na přístrojové vybavení a ve standardních průmyslových podmínkách ji nelze aplikovat. Další 

možností je metoda centrifugální sedimentometrie, která využívá znalosti Stokesových 

zákonů o sedimentaci, ale i tato metoda je těžko aplikovatelná, protože je náročná na 

vybavení, čas a vyžaduje vysokou zkušenost personálu. Další možností pro zkoumání 

struktury sazí je metoda volného objemu, která na základě mechanického stlačení získá údaj 

o volném objemu mezi agregáty. Nejpoužívanější metodou výrobci i zákazníky je metoda 
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dibutylftalátové (nebo olejové) absorpce. Při této metodě zjišťujeme množství kapaliny, která 

je potřebná pro zaplnění prostoru mezi agregáty. Obecně se dá říci, že větší agregáty s bohatší 

geometrií obsahují větší volný objem, takže je potřeba většího množství kapaliny k jeho 

vyplnění.[1] 

 Výrobky obsahující saze s vyšší strukturou mají také vyšší viskozitu a vyšší lesk. 

Vliv struktury na barvu není tak výrazný jako u měrného povrchu, ale dá se říct, že saze 

s bohatší strukturou mají o něco slabší a modřejší tón černé než saze se strukturou nízkou. 

Saze s vyšší strukturou se snadněji rozpadají, což je způsobeno tím, že jejich mohutnější 

agregáty k sobě nejsou připoutány tak pevně. Více strukturované saze také vykazují vyšší 

elektrickou vodivost.[15] 
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3. Praktická část 

Typ sazí (velikost jejich měrného povrchu) významně závisí na celkovém spalovacím poměru 

(OAC). Při výrobě jednoho typu sazí ovšem hodnota OAC není jednoznačně určená, závisí 

totiž na kvalitě dodávané suroviny, která je proměnlivá. Regulací OAC se dosáhne vytvoření 

požadovaného typu sazí. Fakt, že hodnota OAC při výrobě daného typu sazí není zcela 

předvídatelná a je nutné ji pouze přibližně odhadovat, způsobuje prodloužení doby nájezdu 

výroby při změně typu vyráběných sazí. Proces výroby sazí probíhá kontinuálně. 

Charakteristiky aktuálně vyráběných sazí jsou k dispozici s časovým zpožděním. Při změně 

typu vyráběných sazí jsou po tuto dobu generovány saze odlišné kvality, což vede 

k finančním ztrátám. 

Pro naši analýzu jsem využila procesních dat. Jedná se o souhrnnou skupinu dat, která 

obsahují údaje pro typ sazí R300 v období duben 2012 – březen 2013. Je nutné rozlišit 

jednotlivé parametry, podle jejich původu. Co se suroviny pro výrobu sazí týče, jsou dostupné 

údaje, které jsou výsledkem bilančního výpočtu dílčích komponent vycházejícího 

z průvodních listů k jednotlivým dodávkám. Mezi takto získané a evidované údaje patří: 

obsah popela, obsah uhlíku, obsah vodíku, obsah kyslíku, obsah síry, obsah dusíku, obsah 

draslíku, obsah sodíku, bod vzplanutí, obsah vody, poměr vodíku k uhlíku, spalné teplo, 

hustota při teplotě 15°C, obsah OS a ECR. Bohužel nejde o reálná měření, která by 

reflektovala aktuální stav suroviny. Vzhledem ke skutečnosti, že jde o informaci vypočtenou 

na základě informace o průměrném složení dodávaných komponent, mají tyto informace spíš 

orientační charakter. Dalším typem údajů jsou hustoty studené a horké suroviny s příslušnými 

teplotami, při kterých byly experimentálně změřeny. Hustoty a jim příslušné teploty jsou 

měřeny online v reálném čase přímo v potrubí výroby pomocí přístroje Micromotion.[16]   

 Soubor dat obsahuje také hodnoty celkového spalovacího poměru OAC, které byly 

v konkrétním čase nastavovány. Celkový spalovací poměr vyjadřuje úroveň nedokonalosti 

spalování. Číselným vyjádřením OAC je poměr oxidačního činidla použitého pro výrobu sazí 

k množství oxidačního činidla, které by bylo potřeba pro dokonalé spálení suroviny na CO2 

a vodu. Při změně typu vyráběných sazí se spalovací poměr OAC nastaví na základě 

dřívějších zkušeností na hodnoty, při kterých byl nový typ sazí vyráběn dříve. S ohledem 

na proměnlivé vlastnosti suroviny však tato hodnota nemusí vždy reálně odpovídat potřebám 
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výrobce. V průběhu procesu výroby je regulována podle aktuálního vyhodnocení kvality 

vyráběných sazí. 

 Rozhodujícím kritériem pro kvality vyráběných sazí je v našem případě hodnota 

jodového čísla. Tento parametr je číselným vyjádřením měrného povrchu a udává množství 

jodu v mg, které je naadsorbováno na 1 g sazí při jodové adsorpci. Jednotlivé šarže sazí jsou 

charakteristické svým jodovým číslem s příslušnou tolerancí +- 2 jednotky. Protože se testují 

až hotové saze, je informace o kvalitě výroby k dispozici s časovým zpožděním, které 

odpovídá délce výrobního procesu (přibližně 1,5hod) a času potřebného k analýze (přibližně 

0,5hod). Z toho vyplývá, že cca 2 hodiny mohou být vyráběny saze, které nesplňují 

požadované parametry. Proto je zde snaha nalézt cestu, jak předvídat hodnotu OAC přesněji 

podle složení vstupní suroviny, tak aby se zabránilo výrobě nekvalitních sazí a tím i 

finančním ztrátám. Pro moji práci jsou hodnoty jodového čísla zaznamenány s ohledem 

na časový posun. 

 Pro účely analýzy jsem vytvořila soubor v MS Excel, kde jsou data rozdělena 

do jednotlivých listů tak, jak probíhaly jednotlivé výroby vybraného typu sazí. Optimální 

jodové číslo charakterizující saze typu R300 je 82. Zákazníkem přijatelná odchylka od této 

hodnoty je +- 2 jednotky. Řádky, které obsahují hodnoty jodového čísla mimo interval 

<80;84> jsem označila a pro další analýzu nebyly použity. 

 Při řešení zadaného problému jsem postupovala dvěma způsoby. První zahrnoval práci 

s programem Matlab, ve kterém jsem hledala závislosti mezi jednotlivými parametry 

a srovnávala jsem časové řady jednotlivých parametrů. Cílem tohoto srovnání bylo nalézt 

korelaci mezi změnami průběhu OAC a příslušnými vlastnostmi. Hodnota OAC nějakou dobu 

kolísá kolem určité hodnoty, potom se změní na hodnotu jinou, kolem které se dále drží. 

Ve druhém způsobu řešení, jsem pracovala s jednotlivými časovými řadami, které jsem 

rozdělila tak, aby v jednotlivých skupinách byly hodnoty OAC v rozmezí +- 0,25. Takové 

úseky výroby jsem charakterizovala průměrnou hodnotou OAC i ostatních parametrů. Takto 

vytvořený soubor dat jsem nakonec zpracovala do několika závislostí jednotlivých parametrů. 

 Praktická část a část s výsledky a diskusí obsahují citlivé informace třetí strany, která 

si nepřeje jejich zveřejnění. Kompletní diplomová práce bude vytištěna a bude využita pouze 

pro účely obhajoby. Vytištěná diplomová práce nebude veřejně dostupná. 
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4. Závěr 

Cílem této práce bylo nalézt parametry suroviny, které mají výrazný vliv na regulaci procesu 

výroby sazí retortovým procesem. Retortový proces výroby sazí je založen na nedokonalém 

spalování uhlovodíkové suroviny v trubkových pecích. Jako suroviny pro výrobu sazí tímto 

způsobem se nejčastěji využívá olejů, které se vyrábí např. destilací černouhelného dehtu 

nebo vznikají při pyrolýzách.  

Za účelem řešení mé diplomové práce jsem zpracovávala procesní data společnosti 

CS Cabot, která obsahují citlivé informace a jsou součástí duševního vlastnictví firmy. Proto 

nemohou být zveřejněny.  

Nejprve jsem provedla analýzu časových řad jednotlivých sledovaných parametrů 

v programu Matlab. Touto analýzou jsem zjistila, že regulace OAC na vlastnostech OAC 

nějakým způsobem závisí. Problém je v tom, že nelze říci, zda je tato závislost reálná, nebo 

jde jen o výpočetní chyby vzhledem k způsobu získání některých dat. S určitostí lze říci, že se 

OAC musí regulovat, pokud dojde k přidání nového objemu suroviny do zásobníku, tedy se 

skokově změní vlastnosti. 

Další analýzou jsem si ověřovala závislost průměrných hodnot OAC na průměrných 

hodnotách jednotlivých vlastností. Grafické znázornění jsem se snažila proložit křivkou 

s odpovídajícím matematickým popisem. Problém je v tom, že jsem posuzovala vlastnosti 

suroviny každou zvlášť, takže je zanedbáno, jakým způsobem působí kombinace jednotlivých 

vlastností. 

Mezi sledované parametry suroviny patří také obsah síry a dusíku, jedná se o prvky, 

které spalováním vytváří své oxidy. Tyto oxidy mají nepříznivý vliv na životní prostředí. 

Proto se jejich obsah v surovině musí hlídat.  

Úplným závěrem je nutno konstatovat, že používaná surovina má až příliš proměnlivé 

vlastnosti, aby bylo možné jednoznačně určit, které z parametrů ovlivňují regulaci procesu 

a jak. Doporučuji získávat informace o složení suroviny konkrétně online pro směs, která 

přichází do reaktoru nebo dávku vstupní suroviny vypotřebovat celou a až poté doplnit novou 

tak, aby údaje o surovině nebyly zatíženy výpočetními chybami.  
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