
 



 



 



 

 
  



 

 
  



 

Abstrakt 
Tato práce je zaměřena na dělení směsi plynů pomocí adsorpce. Konkrétně se jedná 

o směs CH4-CO2, představující bioplyn, která se čistí od podílu oxidu uhličitého. Pro tuto 

aplikaci se využije metoda PSA v dvoukolonovém uspořádání a jako adsorbent granulované 

aktivní uhlí. 

  Praktická část práce se věnuje zprovoznění aparatury pro měření průrazových křivek 

a aparatury pro samotný experiment PSA s navržením metodiky vedení experimentů. Pro tyto 

experimenty se využily dvě ocelové kolony, naplněné granulovaným aktivním uhlím a 

utěsněnými pro vyšší tlak. Mezi měřené experimenty patřilo měření průrazových křivek, proces 

PSA a několik doplňujících experimentů, jako je měření těsnosti kolon a podobně. 

 V diplomové práci jsou uvedeny vybrané výsledky měření průrazových křivek dvou 

směsí plynů. První z nich byla směs CO2-vzduch a druhá CH4-vzduch, kdy se využilo 

předpokladu, že vzduch je směs O2 a N2, které se výrazně neadsorbují, tedy podstatně 

neovlivňují adsorpční kapacitu uhlí pro danou látku. V práci jsou uvedeny také výsledky 

experimentu PSA pro odstraňování CO2 ze směsi CH4-CO2, který je na aparatuře možno vést 

dvěma způsoby. Byly provedeny návrhy na optimalizaci dvoukolonového uspořádání i s 

návrhem experimentu pro částečnou simulaci uspořádání vícekolonového.  

Klíčová slova: 
Adsorpce, čištění bioplynu, průrazová křivka, PSA, adsorpce za měnícího se tlaku 

  



 

Abstract 
Separation of gases mixtures by using adsorption was reported here. Specifically 

mixture of CH4-CO2 representing biogas, which was purified from the carbon dioxide. For this 

application was used PSA method in two-column arrangement with granulated active carbon 

as adsorbent. 

The Experimental part is dedicated to launching apparatus for measuring of 

breakthrough curves and apparatus for PSA with the design of experimental methodology. 

Two steel pressure-tight columns filled by granulated active carbon were used for 

measurement of breakthrough curves, PSA process and several additional experiments such 

as measurement of tightness of the columns etc. 

In this thesis are presented selected measurement results of breakthrough curves for 

two gas mixtures. The first one was a mixture of CO2-air and the second one was CH4-air. 

Assumption that air is a mixture of nitrogen and oxygen, which no significantly adsorb and does 

not contribute on adsorption capacity of activated carbon for the substance was used. The 

PSA experiments for purifying mixture of CH4-CO2 from the carbon dioxide/(CO2) performed in 

two ways were represented too. The suggestions for optimization of two-column arrangement 

of PSA also as design of the experiment for a partial simulation of the columns layout were 

introduced in this thesis too.  
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1. Úvod 
V dnešní době se klade velký důraz na ekologickou stránku celé řady procesů, jenž mají 

za následek zvyšování koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře, kde působí jako skleníkový 

plyn. Jedná se o procesy související se spalováním fosilních paliv. Jedním ze zdrojů oxidu 

uhličitého je bioplyn, který obsahuje také další skleníkový plny methan a je produktem 

anaerobního rozkladu organické hmoty pomocí mikroorganismů. Z ekologických a 

ekonomických důvodů je výhodné bioplyn kontrolovaně vyrábět z vhodných odpadních 

materiálů nebo jej zachytávat při jeho samovolném vzniku na skládkách komunálního odpadu, 

v tomto případě mluvíme o skládkovém plynu. Ze získané směsi plynů potom odstraňujeme 

nežádoucí příměsi, ze kterých má největší zastoupení oxid uhličitý a dostaneme tak 

koncentrovanější methan, který je lepší palivo než surový bioplyn. Koncentrovaný methan se 

pak dá použit k produkci elektrické energie a navíc se při spálení převede na oxid uhličitý, který 

je jako skleníkový plyn méně nebezpečný než je methan. 

Pro čištění bioplynu od oxidu uhličitého se dají použít procesy adsorpce, absorpce, 

separace pomocí membrán atp. Dobře použitelnou metodou je metoda PSA (Pressure Swing 

Adsorption), neboli adsorpce za změny tlaku. Jako sorbenty se nejčastěji používají zeolity a 

aktivní uhlí, přičemž takto získaný methan má čistotu 96% methanu a někdy i více. 

Diplomová práce se zabývá tématikou čištění bioplynu od oxidu uhličitého pomocí 

adsorpce metodou PSA, s využitím aktivního uhlí jako sorbentu. Cílem bylo navrhnout a 

zprovoznit experimentální aparaturu a použít ji pro měření průrazových křivek CO2 a CH4, a 

dělení modelové směsi CO2-CH4 se složením odpovídajícím surovému bioplynu. Získaná 

data o sorpčních vlastnostech, je možné využít použít pro návrh a, popřípadě optimalizaci 

jednotek PSA. 

 

1.1. Cíl práce 

Cílem diplomové práce bylo navržení a sestavení experimentální aparatury metody PSA 

pro dělení směsi plynů, a navržení metodiky vedení pokusu. Konkrétní směsí byl bioplyn, 

simulovaný směsí oxidu uhličitého a methanu, s obsahem oxidu uhličitého 34,99 objemových 

procent.  Bude provedeno také testování granulovaného aktivního uhlí, použitého pro dělní 

směsi CO2-CH4 a stanovení průrazových křivek CO2 a CH4. Pro metodu PSA bude navržen 

optimální mód provozu zařízení s návrhem zpracování primárních dat. Výsledky budou 

zpracovány pomocí standardních programů MS Office do publikovatelné podoby. 
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2. Bioplyn 
Bioplyn je směs plynných látek, která vzniká anaerobní digescí organické hmoty. Jinými 

slovy se jedná o pomalý rozklad vhodných organických materiálů pomocí mikroorganismů bez 

přístupu kyslíku, a k tomuto procesu může docházet samovolně v přírodě nebo záměrně za 

přičinění člověka s účelem energetického využití a likvidace organických odpadních materiálů 

[1]. 

Záměrná výroba se vzhledem k rychlosti jakou mikroorganismy pracují, provádí ve velkých 

vyhřívaných nádobách s vhodnými podmínkami. Jako vstupní surovina se obvykle využívá 

odpad ze zemědělského a potravinářského průmyslu, vytříděný komunální bioodpad, 

čistírenské kaly a podobně. Od zvolené vstupní suroviny se odvíjí složení vzniklého bioplynu, 

jehož hlavními složkami jsou methan a oxid uhličitý, ale obsahuje také vodík, dusík, kyslík, 

sulfan a amoniak. Průměrné složení bioplynu je ukázáno v Tab. 1 [1], [2]. 

Z hlediska výhřevnosti má smysl ze směsi odstraňovat oxid uhličitý, který na výhřevnost 

působí negativně. Výhřevnost bioplynu je přibližně v rozmezí 21,5 až 23,5 MJ/m3. Bioplyn 

jímaný ze skládek má výhřevnost nižší, a to z důvodu nižšího obsahu methanu. Výhřevnost 

čistého methanu činí 35,89 MJ/m3. Dalšími nežádoucími složkami jsou sulfan, amoniak a voda. 

Koncentrace sulfanu v bioplynu závisí zejména na koncentraci sirných látek ve vstupní 

surovině a má už v malých koncentracích inhibiční účinek na rozkladný děj, a ve větších 

koncentracích může spolu s vodou způsobit korozi a poškodit technologické zařízení. Inhibiční 

účinek má také amoniak, je tedy důležité sledovat koncentrace těchto látek v bioplynu a před 

spalováním je ze směsi odstranit, zejména z důvodu korozivních účinků [1], [2], [3]. 

Tab. 1 Průměrné složení bioplynu [2] 

Složka Koncentrace 
Methan (CH4) 50-70 [obj. %] 

Oxid uhličitý (CO2) 24-45 [obj. %] 
Voda (H2O) 2-7 [obj. %] 
Sulfan (H2S) 20-20000 [ppm] 
Dusík (N2) <2 [obj. %] 
Kyslík (O2) <2 [obj. %] 
Vodík (H2) 2 [obj. %] 

  

2.1. Bioplynové stanice 

Bioplynové stanice jsou technologická zařízení, kde se vyrábí bioplyn, který se následně 

upravuje a spaluje většinou v kogeneračních jednotkách za účelem výroby elektrické energie 
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a tepla, které se využívá např. k vyhřívání budov a fermentorů. Fermentor je velká vyhřívaná 

nádrž, kde dochází k přeměně vhodně upravených odpadních organických materiálu za 

vhodných podmínek na bioplyn a kapalný digestát rozkladnými procesy. Kapalný zbytek se 

využívá v zemědělském průmyslu jako kvalitní hnojivo. Bioplyn se odvádí do plynojemu, kde 

se dále upravuje pro využití v kogeneračních jednotkách. Kogenerační jednotky jsou 

jednoduše řečeno spalovací motory uzpůsobené pro spalování bioplynu, jejich chlazením se 

získá dále využitelné teplo. Součástí motoru je i elektrický generátor, sloužící k výrobě 

elektrické energie. Na Obr. 1 je ukázána bioplynová stanice v Třeboni [4]. 

 

Obr. 1 Bioplynová stanice v Třeboni [4] 
 

2.2. Odsiřování bioplynu 

Jak již bylo zmíněno, odsíření je důležité, aby nedocházelo k poškození technologických 

zařízení vlivem koroze. Zejména při použití bioplynu v kogeneračních jednotkách, kde je 

maximální požadovaná koncentrace sulfanu do 500 mg/m3. Při spalování bioplynu s vyšší 

koncentrací sulfanu dojde k tvorbě kyseliny sírové a to tak, že nejdříve dojde k oxidaci sulfanu 

na oxid siřičitý, ten se oxiduje na oxid sírový, reagující s přítomnou vodou za vzniku kyseliny 

sírové Celý děj probíhá podle následujících rovnic: 

 H2S + O2 → SO2 + H2O (1) 

 SO2 + ½ O2 → SO3 (2) 

 SO3 + H2O → H2SO4 (3) 
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Vzniklá kyselina sírová způsobující korozi těch částí zařízení, se kterými přijde do styku. 

Existuje několik způsobů jak sulfan z bioplynu odstraňovat, ale obecně je technologie 

odsiřování investičně nákladná a může být levnější častější výměna oleje a výměna 

poškozených částí kogeneračních jednotek, popřípadě celého motoru. Bioplyn lze podle 

koncentrace sulfanu dělit na [2], [5]: 

 Bioplyn s technologicky nevýznamným podílem sulfanu (do 50 mg/m3) 

 Bioplyn s nízkým podílem sulfanu (50 - 250 mg/m3) 

 Bioplyn se středím podílem sulfanu (250 – 1500 mg/m3) 

 Bioplyn s vysokým podílem sulfanu (nad 1500 mg/m3) 

 

2.2.1. Biologické odsiřování 

Provádí se ve fermentoru nebo plynojemu, za přítomnosti kyslíku a bakterie Sulfobacter 

oxydans, která za přítomnosti kyslíku přemění na elementární síru. Zdrojem kyslíku je vzduch, 

který se do plynojemu dodatečně vhání. Muže se také provádět v odsiřovacích věžích, ve 

kterých se dá odsiřování lépe řídit, ale jedná se o další investici [2]. 

 

2.2.2. Chemické odsiřování 

Chemické odsiřování se může provádět tak obdobně jako biologické, přímo ve 

fermentoru nebo mimo něj. V prvním případu se k substrátu přivádí látka, která chemicky váže 

síru. Může se jednat o chlorid železitý nebo železnatý. V druhém případě se mimo fermentor 

plyn typicky promývá hydroxidem sodným nebo železitým [2]. 

 

2.2.3. Fyzikální odsiřování 

Jedná se o metody absorpce a adsorpce. U absorpce dochází k absorpci sulfanu do prací 

kapaliny, ve které je sulfan dobře rozpustný, jedná se třeba o methanol. Při využití adsorpce 

se využívá nejčastěji adsorbentů na bázi aktivního uhlí. Aktivní uhlí je impregnované jodem. 

Na povrchu dochází k oxidaci sulfanu na elementární síru i za nepřítomnosti kyslíku, není tedy 

nutné kyslík dodatečně vhánět do zařízení [5]. 

 

2.3. Sušení bioplynu 

Sušení se provádí jednak z důvodu ochrany technologického zařízení, ale také proto, že v 

případě úpravy bioplynu na biomethan pomocí PSA se využívá porézních materiálů a přítomná 

voda by snižovala jejich sorpční kapacitu. V bioplynu se voda vyskytuje v podobě vodní páry. 
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Množství vody takto obsažené v bioplynu je závislé na teplotě, a s klesající teplotou klesá i 

množství vody. Této skutečnosti se využívá při jejím odstraňování, kdy se bioplyn ochladí a 

přebytečná voda zkondenzuje. Tento proces se provádí v plynovodu, který je patřičně upraven 

a vybaven odlučovačem kondenzátu. Může se také provádět v elektricky poháněných 

plynových chladičích, za kterými se plyn opět ohřeje, aby došlo ke snížení relativní vlhkosti a 

nedocházelo ke kondenzaci vody v následujícím plynovodu. Spolu s vodou se odstraňují také 

jiné nežádoucí látky, které jsou v ní rozpustné. Při potřebě lepšího odstranění vlhkosti se dají 

využít pevné sorbenty jako např. silikagel [2], [6]. 

 

3. Adsorpce 
Jedná se o děj, kdy se molekuly popřípadě atomy plynu nebo kapaliny zachycují na 

povrchu pevné látky (adsorbentu), a dochází tak k nárůstu koncentrace takto sorbované látky 

(adsorbátu) na mezifázovém rozhraní. Adsorpce se může využívat k dělení směsí, kdy je 

rozhodující afinita jednotlivých složek k použitému adsorbentu nebo při katalýze chemických 

reakcí. Při technickém využití je proto důležité, aby byl zajištěn co největší mezifázový povrch, 

což zajišťuje použití porézních látek s velkým měrným povrchem (povrch látky vztažený na její 

hmotnost). U částic porézních látek potom rozlišujeme vnitřní a vnější povrch. Vnitřní je povrch 

všech pórů, které částice obsahuje a vnější je geometrický povrch částice. Mezi porézní látky 

patří například aktivní uhlí, silika gel, aktivovaná alumina nebo zeolity. Pro představu vnitřní 

povrch aktivního uhlí dosahuje hodnot 400-1500 m2/g a na Obr. 5 je ukázána zjednodušená 

představa jeho částice. Velkého měrného povrchu, až stovek m2/g, lze dosáhnout také u 

neporézních látek, pokud se použijí ve formě jemných prášků [7], [8]. 
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Obr. 2 Zjednodušený obrázek částice aktivního uhlí [9] 
 

Při adsorpci adsorbátu na adsorbent dochází k uvolnění tepla, jedná se tedy o exotermní 

děj. Jeden z fyzikálních parametrů, který ovlivňuje adsorpci je tedy teplota a vzhledem k tomu, 

že se jedná o děj exotermní, snížená teplota podporuje děj adsorpce. Dalším fyzikálním 

parametrem ovlivňujícím adsorpci je tlak, a to obráceně než je tomu u teploty, růst tlaku tedy 

adsorpci podporuje. Rozlišujeme také dva způsoby, kterými dochází k adsorpci. Jedním z nich 

je fyzikální adsorpce, kdy hlavní roli hrají van der Waalsovy síly mezi molekulami adsorbátu a 

molekulami adsorbentu. Druhým způsobem je chemická adsorpce. V tomto případě dojde 

k vytvoření chemické vazby mezi molekulami adsorbentu a adsorbátu. Jelikož je chemická 

vazba mezi molekulami silnější, než je působení van der Waalsových sil, je i chemická 

adsorpce stálejší. K desorpci fyzikálně naadsorbovaných molekul stačí pouze snížení tlaku 

nebo zvýšení teploty, zato u desorpce u chemické adsorpce je proces regenerace adsorbentu 

složitější [7]. 

 

3.1. Kinetika adsorpce 

Při adsorpci na porézních látkách probíhá několik následných dějů, které mají vliv na celkovou 

rychlost adsorpce. Jsou to: 

 Vnější difuze – difuze látek k vnějšímu povrchu sorbentu 

 Vnitřní difuze – difuze látek uvnitř pórů k vlastnímu povrchu sorbentu 

 Vlastní adsorpce 
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Celková rychlost adsorpce potom bývá určená nejpomalejším dějem, kterým může být jak 

vnitřní difuze, tak vlastní adsorpce. U fyzikální adsorpce na porézních sorbentech bývá řídícím 

dějem difuze látek v pórech. V případě fyzikální adsorpce na povrchu, který je pro látky snadno 

dostupný, je adsorpce velmi rychlá, téměř okamžitá. V případě chemické adsorpce bývá 

nejčastěji řídícím dějem naopak vlastní adsorpce, která je vlastně navázání adsorbátu na 

sorbent pomocí chemické reakce, a její rychlost je vyjádřena kinetickými vztahy, podobným 

vztahům pro vratné reakce. 

 Rychlost chemisorpce pro složku i je dána rozdílem adsorpce a desorpce. 

V nejjednodušším případě se dá vyjádřit rovnicí (4): 

 𝑟𝑖 = 𝑘𝑖  . (𝑎𝑖 . 𝑐𝑛 −
𝑐𝑖

𝐾𝑖
) (4) 

kde Ki je rovnovážná konstanta adsorpce daná vztahem Ki=ci/(ai . cn)rovn., ai je aktivita složky u 

povrchu, ci koncentrace složky u povrchu, cn koncentrace nezaplněných aktivních center a ki 

je rychlostní konstanta adsorpce složky i, a její závislost na teplotě je dána vztahem (5): 

 
𝑘𝑖 = 𝐴 . 𝑒𝑥𝑝 (−

𝐸𝑖
∗

𝑅 . 𝑇
) (5) 

kde A je frekvenční faktor a Ei
* je aktivační energie adsorpce složky i [10]. 

 

3.2. Adsorpční izotermy 

Adsorpční izoterma vyjadřuje závislost rovnovážného adsorbovaného množství na tlaku 

adsorbujícího plynu za konstantní teploty. Naadsorbované n množství určuje kolik adsorbátu 

se adsorbuje na jednotku hmotnosti adsorbentu. Vyjadřuje buďto pomocí molárního množství 

(mol/g), hmotnosti (mg/g) nebo objemu (ml/g). V případě, kdy se adsorpční izoterma proměřuje 

za podkritických teplot, se používá místo parciálního tlaku p tlak relativní prel=p/p0, kde p0 je 

tlak nasycených par za dané teploty. Existuje pět základních tříd izoterem rozlišených svým 

tvarem a jakákoli experimentálně naměřená izoterma se prakticky dá přiřadit do některé z nich. 

Klasifikaci izoterem provedl Brunauer a jednotlivé třídy jsou ukázány na Obr. 6. Na obrázku 

základních typů izoterem je u IV. a V. hysterezní smyčka. K této smyčce dochází, když se 

neshoduje tvar izotermy naměřený postupným zvyšováním tlaku a nárůstu adsorbovaného 

množství s tvarem izotermy naměřeným postupným uvolňováním tlaku, a tedy snižováním 

naadsorbovaného množství. K tomuto jevu dochází zejména vlivem struktury kapilár, které 

mohou při desorpci zadržovat adsorbát [7], [11]. 
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Obr. 3 Pět základních typů adsorpčních izoterem podle Brunauera [11] 
 

3.2.1. Langmuirova adsorpční izoterma 

Jedná se o model monovrstvé adsorpce, kdy povrch adsorbentu pokryje jen jedna vrstva 

molekul adsorbátu. Dále se předpokládá rovnocennost všech adsorpčních center, adsorpční 

teplo tedy nezávisí na stupni pokrytí, na jedno adsorpční centrum se může adsorbovat pouze 

jedna molekula adsorbátu, adsorbát se chová jako ideální plyn a nedochází k vzájemnému 

působení mezi naadsorbovanými molekulami. Tomuto modelu odpovídá rovnice (6): 

 
𝑛 = 𝑛𝑚 .

𝑏 . 𝑝

1 + 𝑏. 𝑝
 (6) 

kde b je adsorpční koeficient, a nm je maximální naadsorbované množství. Při nízkém tlaku se 

rovnice zjednodušuje na n=nm.b.p, což je rovnice přímky. Naopak při vysokém tlaku se rovnice 

omezí na n=nm a je dosaženo maximálního naadsorbovaného množství [7], [9]. 

 

3.2.2. Freundlichova adsorpční izoterma 

Vychází z podobných předpokladu jako Langmuirova adsorpční izoterma s tím rozdílem, že 

adsorpční teplo je v tomto případě závislé na stupni pokrytí. Také na rozdíl od ní, není ani při 

nízkých tlacích lineární, a při vysokých tlacích nevykazuje limitní hodnotu naadsorbovaného 

množství. Stanovená rovnice (7) má tvar: 
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 𝑛 = 𝑘 . 𝑝1/𝑎 (7) 

kde k a a jsou konstanty Freundlichovy rovnice [8], [12]. 

 

3.2.3. Adsorpční izoterma BET (Brunauer, Emmett, Teller) 

Jedná se o detailnější popis adsorpce, který bere v potaz i vícevrstvou adsorpci. K té 

dochází vlivem kondensace molekul plynu na již adsorbované vrstvě. Ke kondensaci vzniká 

už při neúplném pokrytí povrchu adsorbentu adsorbátem, a vznikají tak místa s více vrstvami 

adsorbátu. Model vychází z předpokladu energetické rovnocennosti adsorpčních center a 

zanedbávají se také interakce mezi naadsorbovanými molekulami. Izoterma se jmenuje podle 

vědců, kteří ji rozpracovali. Byli to Stephen Brunauer, Paul Hugh Emmett a Edward Teller, kteří 

dospěli k rovnici (8): 

 𝑛 = 𝑛𝑚 .
𝑐 . 𝑝𝑟𝑒𝑙

(1 − 𝑝𝑟𝑒𝑙) . [1 + (𝑐 − 1) . 𝑝𝑟𝑒𝑙]
 (8) 

kde c je konstanta pro daný adsorpční systému [7], [11]. 

 

3.2.4. Gravimetrické stanovení adsorpčních izoterem 

Jeho podstata je měření změny hmotnosti naadsorbovaného množství na adsorbent. 

Zjednodušené schéma je zobrazeno na Obr. 7. Před začátkem měření je třeba, aby byl vzorek 

dobře evakuován a vysušen, toho se docílí zahřátím vzorku při tlaku blízkému nulovému, a 

takto se vzorek ponechá, dokud se jeho hmotnost nemění. Poté se začne proměřovat samotná 

adsorpční izoterma. Plyn se vpustí do nádoby, kde je na vahách zavěšená i nádoba s několika 

gramy adsorbentu. Konstantní tlak se udržuje, dokud se hmotnost vzorku neustálí. Poté se 

tlak zvýší a opět se vyčká na ustálení rovnováhy. Takto se pokračuje, dokud se neproměří 

všechny zadané hodnoty tlaku. Během měření je v zařízení udržována konstantní teplota. 

Takto se dají proměřit adsorpční izotermy při různých teplotách [11]. 
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Obr. 4 Zjednodušené schéma gravimetrické aparatury. A-adsorbent, Q-váhy tvořené 
křemennou spirálou, M-manometr, R-nádoba s adsorbátem, V-připojení k vakuu [11] 
 

3.3. Průrazové křivky (Breakthrough curves) 

Průrazová křivka zobrazuje závislost koncentrace adsorbátu na čase, po který je uváděna do 

styku směsí plynu s adsorbentem, který je umístěn ve výplňové koloně jako lože, příkladem je 

adsorbér v procesu PSA. Koncentrace se nejčastěji používá bezrozměrná C/C0 a nabývá 

hodnot od nuly do jedné. Průběh křivky je zobrazen na Obr. 7 a závisí na parametrech pokusu, 

kterými jsou teplota, tlak, vlastnosti sorbentu, složení vstupní směsi a její objemový průtok 

kolonou. Je důležité, aby na začátku byl adsorbent regenerovaný, popřípadě nový, a 

neobsahoval naadsorbovaný adsorbát. Zprvu dochází k adsorpci na sorbentu, umístěný 

nejblíže ke vstupu směsi do kolony a dochází k jeho nasycení (bod saturation). Poté dochází 

k sycení sorbentu, které je o něco dál a takovým způsobem proces pokračuje, dokud se 

nezasytí i sorbent nejblíže k výstupu směsi z kolony. Oblast, kde probíhá adsorpce, nazýváme 

oblast transportu hmoty (mass-transfer zone). Na Obr. 7 jsou zobrazeny dva průběhy 

zaplňování vrstvy adsorbentu. První z nich, ideální (ideal), nastává v případě, kdy je odpor 

proti přenosu hmoty ve směru axiálním i radiálním zanedbatelný a adsorpce je homogenní. 

Tomuto průběhu odpovídá zelená křivka v grafu C/C0=f(t), kde se koncentrace adsorbátu mění 

skokově z nulové hodnoty na hodnotu koncentrace ve vstupní směsi. Tomuto bodu říkáme 

bod průrazu. V reálném případě (real) je ale přenos hmoty ve vrstvě adsorbentu 

komplikovanější a adsorpce probíhá nerovnoměrně. Tomuto případu odpovídá červená křivka, 

vykazující esovitý charakter. Jako čas průrazu tb se potom bere bod, kdy koncentrace dosáhne 
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hodnoty Cb/C0=0,05 tedy 5%. K úplnému nasycení vrstvy dojde v čase ts a dále už nedochází 

k adsorpci. Poté je třeba adsorbent regenerovat nebo vyměnit za nový. Z experimentů vyplývá, 

že doba průrazu významně roste se snižujícím se objemovým průtokem [13], [14]. 

 

Obr. 5 Průběh průrazové křivky [13] 
 

3.3.1. Adamsův-Bohartův model 

Model popisuje vztah mezi C/C0 a t v kontinuálním systému. Vychází z předpokladu, že 

rovnováha se u adsorpce neustavuje okamžitě. Rychlost adsorpce je tedy úměrná adsorpční 

kapacitě, která ještě na vrstvě adsorbentu zůstává. Model se používá pro popis počáteční části 

průrazové křivky a zaměřuje se na odhad charakteristických vlastností, jakými jsou maximální 

adsorpční kapacita a kinetická konstanta kAB. Rovnice popisující vztah (9) mezi C/C0 a t je 

následující: 

 
𝑙𝑛

𝐶

𝐶0
= 𝑘𝐴𝐵  . 𝐶0 . 𝑡 − 𝑘𝐴𝐵  . 𝑁0 .

𝑍

𝐹
 (9) 

kde Z je výška lože, N0 je koncentrace nasycení a F je lineární rychlost [14], [15]. 

 

3.3.2. Thomasův model 

Základem modelu je zanedbatelná axiální a radiální disperze v koloně s ložem pevného 

sorbentu. Adsorpce je popsaná rovnicí reakční rychlosti pseudo druhého řádu. Další 
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předpoklady jsou konstantní fyzikální vlastnosti pevné i plynné fáze, izotermní a izobarické 

podmínky během procesu, vnitřní difuze a vnější odpor proti přenosu hmoty jsou rovněž 

zanedbatelné. Linearizovaná rovnice Thomasova modelu má tvar (10): 

 
𝑙𝑛 (

𝐶0

𝐶
− 1) =

𝑘𝑇ℎ . 𝑞0 . 𝑚

𝜈
− 𝑘𝑇ℎ. 𝐶0 . 𝑡 (10) 

kde kTh je Thomasova konstanta, q0 je rovnovážná koncentrace naadsorbovaného množství 

na jednotku hmotnosti, w je hmotnost adsorbentu a ν je konstantní objemový průtok [14], [15]. 

 

4. PSA 
Metoda PSA se často používá k získání čistého kyslíku ze vzduchu, sušení plynů a čištění 

dusíku, separace CO od vodíku. Jedním z jejich dalších použití, kterým se zabývá i tato 

diplomová práce, je při čištění bioplynu, ze které se snažíme získat koncentrovaný methan 

jakožto lépe využitelné palivo. Další možná použití metody PSA jsou odstraňování oxidu 

uhličitého ze spalin pocházejících z výroby elektrické energie, čištění helia nebo separace 

oxidu uhelnatého [16], [17], [18]. 

PSA je cyklicky pracující proces, při kterém dochází ke střídání vysokého a nízkého tlaku 

v zařízení. Při zvýšeném tlaku dochází k adsorpci složek na materiál s velkým měrným 

povrchem neboli adsorbent, a při nízkém zase naopak k desorpci naadsorbovaných složek. 

Látka, která se adsorbuje na povrch adsorbentu, se nazývá adsorbát. K desorpci se může 

využívat také zvýšené teploty, poté se jedná o proces TSA (temperature swing adsorption). 

Desorpce za zvýšené teploty je však podstatně časově náročnější, a to z důvodu pomalého 

transportu tepla porézní strukturou. Účinnost celého procesu závisí na tom, v jakém poměru 

se budou jednotlivé složky adsorbovat. V ideálním případě se ze směsi plynů na daný 

adsorbent adsorbuje jen některá složka a adsorpce zbylých složek směsi je zanedbatelná. Ke 

zjištění v jakém poměru se budou dané složky adsorbovat, se využívá měření tzv. průrazových 

křivek [18], [19]. 

Důležitá je také volba adsorbentu. Pro danou aplikaci by měl být co nejvíce selektivní. 

V případě čištění methanu od oxidu uhličitého se nejčastěji využívají zeolity a aktivní uhlí, ke 

kterým má oxid uhličitý výrazně vyšší afinitu než methan. Při procesu se potom přednostně 

adsorbuje oxid uhličitý a „vyčištěný“ koncentrovaný methan odchází jako produkt [5]. 

Na Obr. 2 je graficky znázorněn ideální cyklus PSA obsahující krok adsorpce a desorpce, 

kde n je naadsorbované množství v molech adsorbátu na kilogram adsorbentu [mol.kg-1], y je 

molární zlomek adsorbované látky v plynné fázi, P parciální tlak látky a p celkový tlak. Směs 

plynů obsahující adsorbát o koncentraci y1=P1/p1 se vede kolonou přes vrstvu adsorbentu při 

teplotě T1, tlaku p1 a krok adsorpce pokračuje do ustavení rovnovážného zatížení, kdy 
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naadsorbované množství dosáhne n1 při koncentraci y1. Dále následuje snížení tlaku na 

hodnotu p2. Nastává desorpce adsorbátu, jejíž hnací silou je rozdíl koncentrací  y2=P1/p2>y1 

pro desorpci do jakékoli směsi plynu, kde je koncentrace nižší než y2. Během proplachu je 

desorbovaný adsorbát odveden pryč a rovnováha se posouvá po izotermě dolů do bodu o 

složení y1 a naadsorbovaném množství n2 [19]. 

 

 

Obr. 6 Ideální cyklus PSA [19] 
 

V praxi se jeden cyklus PSA skládá ze čtyř kroků, a to adsorpce, odtlakování, regenerace 

a tlakování kolony. Při použití dvou kolon je celý průběh znázorněn na Obr. 3. Prvním krokem 

je přívod surového vstupního plynu do kolony 2, kde se za vysokého tlaku adsorbuje adsorbát 

(CO2) a složka, která se neadsorbuje (CH4), se odvádí jako produkt. Během tohoto období se 

část produktu vede do kolony 1, kde se za nízkého tlaku použije pro vypláchnutí zachyceného 

adsorbátu. Dalším krokem je natlakování kolony 1 na požadovaný dělící tlak, které se provede 

vstupním plynem nebo produktem vedeným z kolony 2. Mezitím se kolona 2 odtlakuje na tlak 

regenerace (vakuum) a všechny kroky se cyklicky opakuji, pouze se záměnou kolon [18], [19]. 
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Obr. 7 PSA cyklus při dvoukolonovém uspořádání [18] 
 

Dvoukolonové uspořádání je jedno z nejstarších provedení procesu PSA. V současnosti 

se kvůli zvýšení účinnosti celého procesu častěji používá uspořádání se čtyřmi i více kolonami. 

Podstata procesu je však stejná, dochází ke střídání stejných čtyř kroků jako v uspořádání 

dvoukolonovém popsaném výše. Čtyř kolon se používá například při čištění bioplynu, kde 

samotnému procesu PSA předchází ještě odstraňování vody a sulfanu, které jsou zde 

nežádoucí. Schéma je zobrazeno na Obr. 4. 
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Obr. 8 Schéma PSA při čištění bioplynu [20] 
 

5. Hmotnostní spektrometrie 
Hmotnostní spektrometrie je analytická metoda a její počátky sahají do konce 19. století, 

kdy byly prozkoumány principy pohybu nabitých částic v magnetickém a elektrickém poli. Jako 

její zakladatel je zmiňován Sir Joseph J. Thomson, který pracoval na analýze nabitých částic 

v parabolickém hmotnostním spektrografu. Od té doby urazila hmotnostní spektrometrie 

dlouhou cestu, jejímž výsledkem jsou moderní komerční spektrometry, využívající moderní 

technologie, které jim vylepšily citlivost a robustnost. Díky tomu se dnes využívají v průmyslu 

zemědělském, potravinářském, farmaceutickém a mnoha dalších odvětvích [21]. 

Jedná se v podstatě o separační techniku, kdy se zkoumá různá interakce nabitých částic 

v elektrickém nebo magnetickém poli ve vakuu a je vhodná jak pro kvalitativní tak kvantitativní 

analýzu. Elektrické pole udílí nabitým částicím rychlost, při stejném náboji jsou rychlejší lehčí 

částice než těžší. Vysoké vakuum je zde přítomno proto, aby nedocházelo ke srážkám mezi 

urychlenými částicemi s jinými částicemi, které by zde byly přítomny. Princip je zobrazen na 

Obr. 9. Využívá se především při detekci organických látek a určením jejich molární hmotnosti, 

ale také se dá sledovat odezva, která je závislá na koncentraci a tím nám může podávat 

kvantitativní informaci [21], [22]. 
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Existují různá technická provedení, které mají svá optimální využití, ale v zásadě se 

hmotnostní spektrometry skládají se tří základních části. Jedná se o iontový zdroj, hmotnostní 

analyzátor a detektor. Účelem iontového zdroje je převést vstupující analyt na kladně, nebo 

záporně nabité molekulární ionty, aduktové ionty popřípadě u méně stabilních látek na 

fragmenty ionizované molekuly. Existuje několik typů iontových zdrojů, které se dělí na měkké 

a tvrdé. Příkladem je elektronová ionizace, která patři mezi tvrdé iontové zdroje, a funguje na 

principu předávání energie letících elektronu molekulám analytu. Při tvrdé ionizaci, na rozdíl 

od měkké, vzniká velké spektrum fragmentů, které umožnuje identifikaci dané sloučeniny. 

Další nezbytnou součástí hmotnostního spektrometru je analyzátor, kde dochází za 

přítomnosti vakua k separaci iontů na základě poměru jejich hmotnosti k náboji. Existuje celá 

řada analyzátorů, které využívají elektrického nebo magnetického pole v statickém nebo 

dynamickém uspořádání. Patří zde například kvadrupólový nebo průletový analyzátor. Jako 

poslední součástí jsou detektory. První skupinou jsou detektory, které zaznamenávají všechny 

ionty, nehledě na jejich poměr hmotnosti k náboji. Jedná se o elektronásobiče využívající sady 

dynod nebo kontinuální dynodový násobič elektronů. Do druhé skupiny patří detektory, 

schopné detekovat ionty na základě poměru hmotnosti k náboji. Mezi tyto detektory se řadí 

iontově cyklotronová rezonance a orbitrap [21], [22]. 

 

Obr. 9 Princip hmotnostní spektrometrie [23] 
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6. Experimentální část 

6.1. Aktivní uhlí 

Pro potřeby měření bylo použito granulované aktivní uhlí, zobrazené na Obr. 10. U 

použitého aktivního uhlí bylo potřeba stanovit několik parametrů, mezi které patří adsorpční 

kapacita charakterizující jeho adsorpční vlastnosti. Tvar částic aktivního uhlí, jeho sypná 

hustota a mezerovitost pak určují vlastnosti porézní vrstvy, kterou tvoří.  

 

Obr. 10 Granulované aktivní uhlí [24] 
 

Granulované aktivní uhlí patří mezi tzv. partikulární látky a jedním z nejdůležitějších 

parametrů, ovlivňujících chování takové látky je velikost a tvar částic. Z praktického hlediska 

je pak vhodné vyjadřovat velikost částice jedním rozměrem, a to průměrem koule, která má se 

skutečnou částicí společnou vlastnost. Mluvíme potom o tzv. ekvivalentním průměru. Jedná 

se o dV ekvivalentní průměr podle objemu a dS ekvivalentní průměr podle povrchu. Odchylku 

od skutečného tvaru poté vyjadřujeme jako sféricitu α. Tyto veličiny jsou dány vztahy (11), (12) 

a (13): 

 
𝑑𝑉 = √

6 . 𝑉𝐴𝑈

𝜋

3

 (11) 

 
𝑑𝑆 = √

𝑆𝐴𝑈

𝜋
 (12) 
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𝛼 =

𝑆𝐾

𝑆𝐴𝑈
 (13) 

kde VAU je objem částice aktivního uhlí, SAU povrch částice aktivního uhlí a VK povrch koule o 

stejném objemu jako částice aktivního uhlí. Jak jde vidět na Obr. 10, granulované uhlí je 

válcovitého tvaru, a proto byly proměřeny digitálním posuvným měřidlem rozměry délka l a 

průměr částice d. Celkově takhle bylo proměřeno čtyřicet částic. Výsledky jsou zaznamenány 

v Tab. 2 [25]. 

Tab. 2 Výsledky měření geometrického tvaru částic 
l d VAU SAU dV dS α 

[mm] [mm] [mm3] [mm2] [mm] [mm] [-] 
7,34 4,26 104,63 126,72 5,85 6,35 0,85 

 

6.2. Měření adsorpční kapacity 

Adsorpční kapacita je důležitým parametrem, který nám říká, kolik se daného adsorbátu 

adsorbuje na daný sorbent. V tomto konkrétním případě se jednalo o adsorpční kapacitu oxidu 

uhličitého na použité aktivní uhlí. Kapacita je závislá na teplotě a tlaku, a v praxi se pro její 

vyjádření využívají adsorpční izotermy. Pro použité granulované aktivní uhlí se gravimetrickou 

metodou stanovila adsorpční izoterma. Stanovení bylo provedeno na termogravimetru TGA 

HP50 firmy TA Instruments. Přístroj s potřebným příslušenstvím je ukázán na Obr. 11. Pro 

měření přístroj umožnuje využit široké rozmezí tlaku, od ultra-vysokého vakua 1,3.10-4 Pa až 

po vysoký tlak až 5 MPa a teploty až 800°C. Přístroj je vybaven váhami s kapacitou 5 g a 

přesností 5 µg. Tyto parametry umožnují na přístroji provádět experimenty za účelem studie 

adsorpce [26]. 
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Obr. 11 Přístroj TGA HP50 
 

6.2.1. Postup měření 

Stanovení adsorpční izotermy se provedlo pro dvě různé hmotnosti vzorku aktivního uhlí. 

Na počítači se nastaví parametry jako délka a teplota sušení, teplota měření, hodnoty plaků 

jednotlivých kroků a podobně. Poté se vynulují váhy a do speciální nádobky se naváží vzorek 

o hmotnosti maximálně 250 mg. Nádoba se vzorkem se umístí do reaktoru, kde probíhá 

měření a spustí se experiment.  

Nejprve proběhne sušení vzorku. Reaktor se vyhřeje rychlostí 5 °C/min na teplotu 120°C, 

a při této teplotě se vzorek suší dvě hodiny. Následuje ochlazení reaktoru na teplotu 

experimentu, která byla nastavena na 20°C. 

Dále nastává samotné proměření adsorpční izotermy. Měření probíhá v několika krocích, 

lišících se hodnotou tlaku viz Tab. 3, kde je také zaznamenaná měnící se hmotnost vzorku a 

vypočtené naadsorbované množství oxidu uhličitého na gram aktivního uhlí. Hmotnost vzorku 

v daném adsorpčním kroku se zaznamenává co dvě minuty, dokud se hmotnost nezmění o 

více než 0,5 hm. % nebo neuplyne předem zadaná maximální doba proměřování jednoho 

tlakového kroku, která byla nastavená na dvě hodiny. Takto se proměří všechny zadané tlaky, 

a po skončení se tlak v reaktoru nastaví na hodnotu atmosférického tlaku, reaktor se otevře a 

vzorek se vyndá. 
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Tab. 3 Data gravimetrického stanovení adsorpční izotermy 

VZOREK 1 VZOREK 2 
p m n P m n  

kPa mg mg/g kPa mg mg/g 
0,05 162,25 0,00 0,04 236,00 0,00 

25,25 165,02 17,08 25,26 244,42 35,68 
50,61 168,89 40,92 50,72 248,84 54,41 
75,77 171,38 56,24 75,77 252,48 69,81 
101,07 173,52 69,43 100,99 255,38 82,11 
156,94 177,67 95,01 151,59 261,29 107,17 
221,94 180,83 114,48 204,45 265,58 125,35 
265,01 183,10 128,52 267,93 269,05 140,04 
316,58 185,26 141,82 323,40 272,85 156,16 
379,64 187,50 155,61 356,89 275,25 166,30 
408,81 189,26 166,46 420,82 277,92 177,65 
468,97 191,10 177,79 467,13 280,26 187,55 
535,13 193,01 189,57 516,11 282,24 195,95 
572,69 194,23 197,11 571,46 284,30 204,68 
612,77 195,77 206,57 614,19 286,18 212,62 
816,36 200,94 238,45 813,31 292,27 238,45 
1016,28 205,31 265,39 1012,45 297,27 259,62 
1220,54 209,34 290,23 1215,14 301,55 277,75 
1420,96 212,57 310,14 1417,82 304,83 291,64 
1622,18 215,98 331,18 1622,56 307,94 304,81 
1823,80 218,76 348,29 1824,27 310,99 317,74 
2000,31 221,26 363,69 2000,64 313,08 326,61 

 

6.2.2. Výpočet naadsorbovaného množství z naměřených dat 

Jedním z možných vyjádření naadsorbovaného množství je hmotnost adsorbátu, 

naadsorbovaného na jeden gram adsorbátu. Pro výpočet naadsorbovaného množství oxidu 

uhličitého na jeden gram aktivního uhlí platí jednoduchý vzorec (14): 

 𝑛 =
𝑚 − 𝑚0

𝑚0 .  1000
 [𝑚𝑔 𝑔⁄ ] (14) 

 

6.2.3. Výpočet naadsorbovaného množství pomocí modelů 
adsorpčních izoterem 

Pro výpočet naadsorbovaného množství pro jakýkoli zvolený tlak se dá využít sestaveného 

modelu adsorpční izotermy. Dá se také použít proložení naměřených dat polynomem vyššího 

stupně, ale získaná rovnice nemá na rozdíl od modelu adsorpční izotermy fyzikální základ. 
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Byly sestaveny tři adsorpční izotermy, Freundlichova, Langmuirova a izoterma BET. Pro 

vyhodnocení se využije ta, která nejlépe odpovídá naměřeným datům. Postup vyhodnocení si 

ukážeme na vzorku 1. 

Pro sestavení Freundlichovy adsorpční izotermy se nejprve potřebná data linearizovala, 

vynesla do grafu a proložila rovnicí přímky v obecném tvaru (15): 

 
ln 𝑛 = ln 𝑘 +

1

𝑎
ln 𝑝 (15) 

Z rovnice přímky se následně zjistily konstanty a a k. Za tímto účelem bylo využito předem 

nastavené funkce lineární regrese v programu MS Excel. Graf s linearizovanými daty a lineární 

regresí je ukázán v Graf 1. Získaná rovnice má tvar (16): 

 𝑙𝑛(𝑛) = 0,6337𝑙𝑛(𝑝) − 3,1594 (16) 

kde ln 𝑘 = −3,1594 ⇒ 𝑘 = 0,04255 a 1

𝑛
= 0,6337 ⇒ 𝑛 = 1,5780. 

 

Graf 1 Linearizovaná data pro Freundlichovu izotermu 
 

U Langmuirovy izotermy je to obdobné. Základní rovnice v linearizovaném tvaru (17) je: 

 𝑝

𝑛
=

1

𝑏. 𝑛𝑚
+

𝑝

𝑛𝑚
 (17) 

Z Graf 2 získáme konkrétní rovnici ve tvaru (18): 

ln(n) = 0,6337ln(p) - 3,1594
R² = 0,9739
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ln
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)
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 𝑝

𝑛
= 0,0022𝑝 + 1472,4 (18) 

kde 1

𝑏 .𝑛𝑚
= 1472,4 a 1

𝑛𝑚
= 0,0022 ⇒ 𝑛𝑚 = 454,55 𝑚𝑔 𝑔⁄ ⇒ 𝑏 = 1, 50.10−6. 

 

Graf 2 Linearizovaná data pro Langmuirovu izotermu 
 

Taktéž u izotermy BET. Obecná linearizovaná rovnice BET má tvar (19): 

 𝑝𝑟𝑒𝑙

𝑛 . (1 − 𝑝𝑟𝑒𝑙)
=

1

𝑛𝑚 . 𝑐
+

𝑐 − 1

𝑛𝑚 . 𝑐
 . 𝑝𝑟𝑒𝑙 (19) 

Konkrétní rovnice získaná z Graf. 3 je následující (20): 

 𝑝𝑟𝑒𝑙

𝑛 . (1 − 𝑝𝑟𝑒𝑙)
= 0,0035𝑝𝑟𝑒𝑙 + 0,0002 (20) 

kde 1

𝑛𝑚 .  𝑐
= 0,0002 a 𝑐−1

𝑛𝑚 .𝑐
= 0,035 ⇒ 𝑛𝑚 = 270,27 𝑚𝑔 𝑔 ⇒ 𝑐 = 18,5000⁄ . 

p/n = 0,0022p + 1472,4
R² = 0,9817
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Graf 3 Linearizovaná data pro izotermu BET 
 

Po dosazení získaných konstant do původních nelinearizovaných tvarů rovnic adsorpčních 

izoterem získáme vztahy, pomocí kterých můžeme jednoduše vypočítat hodnotu 

naadsorbovaného množství pro jakýkoli tlak, jedná se o adsorpční kapacitu za daného tlaku. 

Vypočtené hodnoty se využije při experimentu PSA tak, aby bylo využito přibližně 50 až 60% 

adsorpční kapacity [6]. Konkrétní rovnice s jejich průměrnou odchylkou od naměřených dat 

pro oba vzorky jsou uvedeny v Tab. 4. Naměřená data obou vzorků nejlépe popisuje izoterma 

BET. Z Graf 4  jde vidět, že pro výpočet naadsorbovaného množství je izoterma BET nejlepší 

v téměř celém rozsahu proměřených tlaků. U vzorku 2 je situace komplikovanější, jak jde vidět 

na Graf 5. Pro porovnání naměřeného naadsorbovaného množství metodou průrazových 

křivek se vypočte naadsorbované množství izotermou BET pro vzorek 1 a 2 pro relativní tlak 

vypočtený z rovnice (21): 

 
𝑝𝑟𝑒𝑙 =

𝑐𝐶𝑂2,0

100
 . 𝑝

𝑝0
 (21) 

kde cCO2,0 je průměrná počáteční koncentrace oxidu uhličitého ve směsi uváděna v % 

konkrétně 45%. Relativní tlak potom vychází 7,95.10-3. Vypočtené naadsorbované množství 

izotermou BET je pro vzorek 1 35,18 mg/g, pro vzorek 2 49,16 mg/g a průměrná hodnota činí 

42,17 mg/g. Výsledky jsou zobrazeny v Graf 4 a Graf 5. 
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Tab. 4 Tabulka s přehledem konkrétních izoterem a jejich odchylek 

 Izoterma Rovnice 
Průměrná 

odchylka [%] 

Vzorek 

1 

Freundlichova 𝑛 = 0,04245 . 𝑝
1

1,5780 9,74 

Langmuirova 𝑛 = 454,55 .
1,50 . 10−6 .  𝑝

1 + 1,50 . 10−6 . 𝑝
 6,29 

BET 𝑛 = 270,27 .
18,50 . 𝑝𝑟𝑒𝑙

(1 − 𝑝𝑟𝑒𝑙) . [1 + (18,50 − 1) . 𝑝𝑟𝑒𝑙]
 3,26 

Vzorek 

2 

Freundlichova 𝑛 = 0,26284 . 𝑝
1

2,0052 5,76 

Langmuirova 𝑛 = 384,62 .
2,38 . 10−6 . 𝑝

1 + 2,38 . 10−6 . 𝑝
 8,59 

BET 𝑛 = 240,39 .
31,76 . 𝑝𝑟𝑒𝑙

(1 − 𝑝𝑟𝑒𝑙) . [1 + (31,76 − 1) . 𝑝𝑟𝑒𝑙]
 3,85 

 

 

Graf 4 Grafické porovnání naměřených dat a dat vypočtených pomocí tří modelů pro 
vzorek 1 
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Graf 5 Grafické porovnání naměřených dat a dat vypočtených pomocí tří modelů pro 
vzorek 2 
 

6.3. Stanovení sypné hustoty 

Sypná hustota ρs udává hmotnost sypaného materiálu, v tomto případě hmotnost aktivního 

uhlí m, k celkovému objemu Vc, který v sobě obsahuje jak samotný objem částice i s póry, tak 

objem volného prostoru, který vzniká mezi volně nasypanými částicemi. Pro výpočet platí 

vztah (22): 

 𝜌𝑠 =
𝑚

𝑉𝑐
 (22) 

Stanovení bylo provedeno tak, že se do odměrné nádoby nasypalo určité množství 

granulovaného uhlí a změřila se jeho hmotnost a objem. Měření bylo provedeno ve třech 

odměrných válcích o objemu 50 ml s vnitřním průměrem 20 mm, 200 ml s vnitřním průměrem 

35 mm a 2000 ml s vnitřním průměrem 78 mm. Hlavním důvodem, proč se měření provádělo 

ve válcích o různém objemu, byl jejich tvar, neboť náplňová kolona určená pro metodu PSA, 

je také tvaru válce s vnitřním průměrem 60 mm. Použití různých objemů bylo z důvodu jejich 

poloměru. Se zmenšujícím se poloměrem roste zakřivení stěny, a to může ovlivnit výslednou 
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sypnou hustotu. Obecně může být sypná hustota u stěny jiná, než je tomu v objemu, a to 

z důvodu jiného uspořádání částic u stěny nádoby a v objemu. V praxi je mezerovitost u stěn 

menší, než je tomu v objemu, to má za následek, že plyn lépe proudí kolem stěn, což je 

nežádoucí děj. K dosažení axiálně dispergovaného toku v koloně s výplní by měla být splněna 

podmínka (23) [27].  

 
20 <

𝐷

𝑑
 (23) 

kde D je průměr kolony. Tato podmínka nebyla splněna, takže se dá předpokládat, že hustota 

objemového toku bude u krajů vyšší než v objemu vrstvy. Aby byla podmínka splněna, musela 

by kolona mít průměr cca 130 mm a více. Na Obr. 12 je ukázán průřez použitou kolonou. 

 

Obr. 12 Průřez použité kolony 
 



 

27 
 

Sypná hustota použitého granulovaného aktivního uhlí byla stanovena třikrát pro každý 

odměrný válec. Do každého válce byly nasypány tři různé objemy vrstvy aktivního uhlí a 

pokaždé se změřila hmotnost vrstvy. Výsledky jsou shrnuty v Tab. 5.  

Tab. 5 Stanovení sypné hustoty 

objem válce Vc m ρs 

ml ml g g/l 

50 
15 6,562 438 
30 13,584 453 
45 20,317 452 

200 
60 28,488 475 

120 57,83 482 
180 86,824 482 

2000 
600 289,822 483 
1200 585,625 480 
1800 858,933 477 

 

Z naměřených dat uvedených v Tab. 5 jde vidět, že hodnota sypné hustoty stanovené 

v odměrném válci o objemu 50 ml je o něco nižší, než hodnoty stanovené ve větších 

odměrných válcích, a proto budou vyřazeny, neboť sypná hustota je v tomto případě výrazně 

ovlivněna poloměrem odměrného válce. Pro odměrné válce objemu 200 ml a 2000 ml 

vycházely hodnoty sypné hustoty podobně a jejich průměrná hodnota činila 480 g/l. Odměrný 

válec 2000 ml se nejvíce svým průměrem přibližoval průměru použitých kolon, a měl by být 

proto nejideálnější pro stanovení sypné hustoty a mezerovitosti. Stanovení v 2000ml 

odměrném válci je ovšem nejnáročnější z důvodu hmotnostní kapacity použitých vah. 

Hmotnost aktivního uhlí, které bylo přisypáno do odměrného válce, nemohlo být měřeno 

přímo, jak tomu bylo u měření ve dvou menších válcích, ale musela se vážit postupně, po 

jednotlivých přídavcích aktivního uhlí. Hmotnost jednoho přídavku se pohybovala okolo 100 g. 

Z experimentu však vyplývá, že hodnoty naměřené odměrným válcem 200 ml jsou dostatečně 

přesné, a že nejsou ovlivněny menším průměrem válce. Tohoto poznatku bylo využito pro 

stanovení mezerovitosti, které bylo provedeno pouze v odměrném válci 200 ml, kde se 

hmotnost přidané vody dala vážit přímo. Ukázka rozdílu ve velikostech jednotlivých válců je 

zobrazena na Obr. 13. 
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Obr. 13 Porovnání velikostí odměrných válců 
 

6.4. Stanovení mezerovitosti 

Mezerovitost patří mezi důležité parametry, které ovlivňují chování porézní přepážky. 

Mezerovitost je definována vztahem (24): 

 
𝜀 =

𝑉𝑣

𝑉𝑐
 (24) 

kde Vv je volný objem porézní vrstvy, který nezahrnuje objem pórů obsažených v částici 

aktivního uhlí.  

Měření bylo realizováno tak, že se do odměrné nádoby nasypalo určité množství 

aktivního uhlí, změřila se jeho hmotnost, a poté se do objemné nádoby nalila voda až po horní 

okraj vrstvy aktivního uhlí a změřila se její hmotnost. Díky poznatkům ze stanovení sypné 

hustoty týkajících se vhodnosti použití objemných válců o objemu 50 ml, 200 ml a 2000 ml, 

bylo měření realizováno v odměrném válci 200 ml. 50ml odměrný válec není pro stanovení 

vhodný z důvodu malého průměru, který ovlivňuje množství aktivního uhlí nasypaného do 

určitého objemu. 2000ml odměrný válec je pro stanovení nevhodný zase z důvodu náročnosti 

takového stanovení. Nejlepší bylo použití odměrného válce 200 ml, který již svým průměrem 
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neovlivňoval hmotnost aktivního uhlí nasypaného do odměrné nádoby, a zároveň je 

dostatečně malý a hmotnost přidané vody se mohla vážit přímo. Postup byl tedy takový, že se 

odměrný válec 200 ml i s nasypaným aktivním uhlím na určité objemy umístilo na laboratorní 

váhy, ty se vynulovaly a přilila se opatrně destilovaná voda o laboratorní teplotě cca 20°C tak, 

aby byla přesně po okraj vrstvy aktivního uhlí. Z vah bylo potom možné odečíst přímo hmotnost 

přidané vody a přes hustotu destilované vody 0,9982 g/ml vypočítat její objem. Při měření však 

bylo zapotřebí zamezení pronikání vody do pórů aktivního uhlí, což by mělo za následek 

zvýšení hodnoty mezerovitosti vrstvy oproti skutečnosti. Z tohoto důvodu bylo aktivní uhlí před 

samotným měřením ponořeno do vody a takto ponecháno, dokud se na aktivním uhlí 

nepřestaly objevovat bublinky. Poté, těsně před měřením byly granule vyjmuty a lehce 

osušeny papírovou utěrkou, aby byly granule na povrchu suché, ale póry zůstaly zaplněny. 

Výsledná hodnota mezerovitosti dosahuje 41%, naměřená a vypočtená data jsou uvedená 

v Tab. 6.  

Tab. 6 Naměřená a vypočtená data stanovení mezerovitosti 

Vc m Vv ε 
[ml] [g] [ml] [%] 
60 24,499 24,543 40,91 

120 48,584 48,672 40,56 
60 24,35 24,394 40,66 

120 49,587 49,676 41,40 
 

6.5. Měření průrazových křivek 

Byly naměřeny průrazové křivky pro oxid uhličitý a methan, kdy byl v obou případech jako 

inert použit vzduch, který je zjednodušeně směs kyslíku a dusíku, které by se na aktivní uhlí 

měly adsorbovat zanedbatelně. Zdrojem byl okolní vzduch, který byl do procesu vháněn 

pomocí kompresoru. Oxid uhličitý a methan se do experimentů pouštěly čisté z tlakových lahví, 

a ke smísení se vzduchem docházelo až po průchodu plynu průtokoměry. Schéma 

experimentální aparatury pro měření průrazových křivek je zobrazeno na Obr. 14. Postup 

měření pro směsi oxid uhličitý-vzduch a methan-vzduch byl stejný.  

Prvním krokem měření byla evakuace aktivního uhlí, umístěného v koloně K. Trojcestné 

ventily byly otevřeny tak, aby byla vývěva V propojena s kolonou a větev s hmotnostním 

spektrometrem, který sloužil jako detektor výstupní směsi, byla uzavřena. Uzavřené byly také 

oba průtokoměry Q a ventil, kterým se do aparatury vpouštěl vzduch z laboratoře, sloužící 

k propláchnutí kolony. Po nastavení všech ventilů byla vývěva zapnutá a vyvolala v koloně 

podtlak, který se měřil na tlakoměru P. Použitý tlakoměr byl firmy Fluid Control řady AISI 304, 

model T213-0, zobrazující hodnotu tlaku v jednotkách bar a psi v rozmezí 0 až -1 bar. Pomocí 

vývěvy bylo možné dosáhnout podtlaku 0,875 bar, při kterém docházelo k desorpci 
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naadsorbovaných látek. Po dosažení podtlaku 0,875 bar byla vývěva ponechána zapnutá a 

docházelo tedy k nepřetržitému odtahu látek z kolony. Když byl potom na pár sekund otevřen 

ventil na větvi s proplachem, došlo k nasávání vzduchu z laboratoře, který procházel kolonou 

a vyplachoval tak desorbované látky z kolony ven. Doba desorpce při všech experimentech 

byla 10 minut a kolona byla propláchnuta třikrát, poprvé přibližně minutu po začátku kroku 

desorpce, poté v polovině kroku tedy po pěti minutách a na konci kroku. Ventil proplachu byl 

ponechán otevřen, vývěva vypnuta a kolona byla napuštěna vzduchem na atmosférický tlak. 

Ventil proplachu byl následně uzavřen a trojcestné ventily otevřeny tak, aby byla uzavřena 

větev s vývěvou a otevřena větev s detektorem. Přes průtokoměry byla do kolony vháněna 

směs plynu, v kloně docházelo k adsorpci a ven po určitou dobu vycházela směs o jiném 

složení, než bylo složení směsi vstupní, viz kapitola 3.3.. Po naměření průrazové křivky 

následoval opět krok desorpce a měření se opakovalo. Během experimentu byla pomocí 

teploměru T měřena teplota v koloně. Použitý teploměr byl firmy SENSIT a jednalo se o snímač 

teploty s displejem typ TDi s přesností 0,15% [28]. 

Předpokládalo se, že se snižujícím se průtokem vstupujícího plynu poroste doba průrazu 

oxidu uhličitého nebo methanu. Dalším předpokladem byly nižší časy průrazu methanu oproti 

oxidu uhličitému, který by se měl adsorbovat podstatně více než methan. Poslední předpoklad 

se týkal teploty, ta by měla v koloně během kroku adsorpce růst, neboť adsorpce je 

exotermický děj. 
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Obr. 14 Schéma aparatury pro měření průrazových křivek: P-tlakoměr pro měření 
podtlaku v rozsahu 0 až -1 bar, Q-průtokoměry, T-teploměr, V-vývěva, MS-hmotnostní 

spektrometr 
 

6.5.1. Měření průtoku 

K měření průtoku jak u experimentu měření průrazových křivek, tak u metody PSA, byly 

použity průtokoměry různých rozsahů od společnosti Omega.  Konkrétně se jednalo o 

průtokoměry spadající do skupiny rotametrů, dva v rozsahu 0,1 až1 SCFH, dva v rozsahu 0,2 

až 2 SCFH a jeden v rozsahu 0,4 až 5 SCFH. Průtokoměr v rozsahu 0,2 až 2 SCFH je ukázán 

na Obr. 15. Průtokoměr je kalibrovaný pro vzduch a standardní podmínky, které jsou dle 

specifikací výrobce 70 F (21,1°C) a 14,7 psia (101 325 Pa). Přesnost použitých průtokoměrů 

uvádí výrobce ± 5%. Vzhledem k tomu, že průtokoměr je kalibrovaný pro vzduch, ale při 

měření byly použity i jiné plyny, byla potřeba u jiných plynů vypočítat skutečnou hodnotu 

průtoku. Vzorec (25) určený pro přepočet objemového průtoku dle výrobce je následující: 
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𝑄 =

𝑄𝑛

𝑇 . 𝑝0

𝑇0 . 𝑝
 .

𝑀𝑖

𝑀𝑣𝑧

 (25) 

kde Q je skutečný průtok, Qn naměřený hodnota, T skutečná teplota v laboratoři, T0 standardní 

teplota, p skutečný tlak v laboratoři, p0 standardní tlak, Mi molární hmotnost měřeného plynu, 

popřípadě střední molární hmotnost měřené směsi a Mvz molární hmotnost vzduchu [29]. 

Experimenty byly měřeny při laboratorní teplotě cca 22°C a normálním tlaku, který se 

v praxi blíží tlaku standardnímu. Při předpokladu, že měření probíhá za standardních 

podmínek, nevznikne chyba větší než 2%. Předchozí rovnice se potom zjednoduší na tvar 

(26): 

 
𝑄 = 𝑄𝑛 .

𝑀𝑣𝑧

𝑀𝑖
 (26) 

Regulace průtoku však ne vždy byla ideální. Někdy se hodnota průtoku nedařila 

nastavit přesně na potřebnou hodnotu a stávalo se, že během experimentu se hodnota průtoku 

samovolně zvýšila nebo snížila, proto bylo nutné průtok neustále hlídat a případně regulovat. 

Vzhledem k těmto faktům byla chyba měření průtoku nejspíš větší než 5%. 

 

Obr. 15 Průtokoměr s rozsahem 0,2 až 2 SCFH 
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6.5.2. Průrazové křivky CO2-vzduch 

Byly naměřeny průrazové křivky CO2-vzduch pro čtyři různé průtoky. Každý průtok byl 

proměřen několikrát a výsledky jsou shrnuty v Tab. 7. Průtoky v SCFH jsou odečtené přímo 

z průtokoměrů, průtoky pro CO2 v l/min jsou už uvedeny po korekci, která je nutná, jelikož 

průtokoměry jsou kalibrovány pro vzduch. Hustota oxidu uhličitého je oproti vzduchu vyšší, to 

se projevuje nižším skutečným průtokem oproti průtoku odečtenému na průtokoměru. Pro 

výpočet naadsorbovaného množství platí vzorec (27) [30]: 

 
𝑛 =

𝑄 . 𝑡0,5 . 𝑐𝐶𝑂2,0

𝑚
 (27) 

kde Q je objemový průtok, t0,5 čas kdy koncentrace dosáhne poloviční hodnoty než je hodnota 

počáteční koncentrace oxidu uhličitého cCO2,0 ve směsi, a m je hmotnost aktivního uhlí 

umístěného v koloně. Naadsorbované množství vyjde obecně v objemu oxidu uhličitého na 

hmotnost aktivního uhlí a za předpokladu, že 1 mol = 22,4 l se dá naadsorbované množství 

přepočítat na hmotnost oxidu uhličitého na hmotnost aktivního uhlí tak, jak je to uvedeno v Tab. 
7. Dále jsou v tabulce uvedeny časy průrazu t0,05, které se zjišťovaly manuálně z naměřených 

dat a časy t0,5 které se zjišťovaly graficky z grafu závislosti (cCO2,n+1-cCO2n)/Δt=f(t), jak je 

zobrazeno na Graf 10. Časy t0,05 a t0,5 jsou zobrazeny na Graf 6 až Graf 9. Průměrné 

naadsorbované množství činí 22,98 mg/g, což je podstatně nižší hodnota než průměrná 

hodnota naadsorbovaného množství vypočtená z izoterem BET sestavených na základě 

gravimetrického stanovení, tedy 42,17 mg/g. Nižší hodnota stanovená z průrazových křivek 

oproti hodnotám z gravimetrického stanovení může být způsobená tím, že v případě stanovení 

průrazových křivek nebylo aktivní uhlí vysušeno při vyšší teplotě, jak tomu bylo u 

gravimetrického stanovení. Co se týče teploty, ta v koloně během experimentu stoupla 

přibližně o 1°C. 
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Tab. 7 Tabulka naměřených a vypočtených dat pro průrazové křivky CO2-vzduch 

číslo 
měření Qvz QCO2 Qvz QCO2 c0,CO2 t0,05 t0,5 n 

[-] SCFH SCFH [l/min] [l/min] [obj. %] [s] [s] [mg/g] 
1 0,5 0,5 0,236 0,155 48,1 2085 2141 22,46 
2 0,5 0,5 0,236 0,155 46,4 2092 21049 24,74 
3 0,5 0,5 0,236 0,155 47,4 2060 2113 21,86 
4 1 1 0,472 0,311 41,9 1056 1099 20,12 
5 1 1 0,472 0,311 44,0 1034 1077 20,7 
6 1 1 0,472 0,311 45,8 1071 1115 22,31 
7 1,5 1,5 0,708 0,466 44,3 764 800 23,21 
8 1,5 1,5 0,708 0,466 43,5 756 790 22,51 
9 1,5 1,5 0,708 0,466 43,7 775 810 23,2 
10 2 2 0,944 0,621 46,2 608 640 25,81 
11 2 2 0,944 0,621 44,5 602 634 24,66 
12 2 2 0,944 0,621 44,8 587 617 24,16 

 

 

Graf 6 Průrazová křivka CO2 pro průtoky Qvz=0,236 l/min QCO2=0,155 l/min 
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Graf 7 Průrazová křivka CO2 pro průtoky Qvz=0,472 l/min QCO2=0,311 l/min 
 

 

Graf 8 Průrazová křivka CO2 pro průtoky Qvz=0,708 l/min QCO2=0,466 l/min 
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Graf 9 Průrazová křivka CO2 pro průtoky Qvz=0,944 l/min QCO2=0,621 l/min 
 

 

Graf 10 Grafický odečet hodnoty t0,05 pro průtoky Qvz=0,236 l/min QCO2=0,155 l/min 
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6.5.3. Průrazové křivky CH4-vzduch 

Měření a vyhodnocení průrazových křivek CH4-vzduch proběhlo stejně jak u průrazových 

křivek CO2-vzduch. Oproti oxidu uhličitému má methan naopak nižší hustotu než vzduch, a 

proto je skutečný průtok oproti průtoku odečteném na průtokoměru nižší. Tato skutečnost je 

zobrazena v Tab. 8, kde jsou uvedeny i ostatní výsledky měření. V Graf 11 až Graf 14 jsou 

opět zobrazeny příklady průrazových křivek pro jednotlivé průtoky i s odečtenými hodnotami 

t0,05 a t0,5. Průměrné naadsorbované množství má hodnotu 14,29 mg/g. Teplota v koloně 

během experimentu stoupla o necelý půl stupeň. 

Když porovnáme výsledky měření průrazových křivek CO2-vzduch s měřením 

průrazových křivek CH4-vzduch, tak zjistíme, že methan se skutečně adsorbuje podstatně 

méně než oxid uhličitý a je tedy možné použít metodu PSA pro dělení směsi CO2-CH4. Dále 

jde na grafech průrazových křivek vidět, že s klesajícím objemovým průtokem roste doba 

průrazu. Teplota během měření v obou případech rostla, a během měření směsi CO2-vzduch 

více, neboť oxid uhličitý se adsorboval ve větším množství a uvolní se tak více tepla. Byly tedy 

potvrzeny všechny předpoklady. 

 

Tab. 8 Tabulka naměřených a vypočtených dat pro průrazové křivky CH4-vzduch 
číslo 

měření Qvz QCH4 Qvz QCH4 cCH4 t0,05 t0,5 n 

[-] [SCFH] [SCFH] [l/min] [l/min] [obj. %] [s] [s] [mg/g] 
1 0,5 0,5 0,236 0,426 49,2 641 730 13,26 
2 0,5 0,5 0,236 0,426 49,2 647 739 13,43 
3 0,5 0,5 0,236 0,426 49,4 619 704 12,84 
4 1 1 0,472 0,852 49,3 335 382 13,88 
5 1 1 0,472 0,852 49,9 334 378 13,92 
6 1 1 0,472 0,852 49,4 329 376 13,71 
7 1,5 1,5 0,708 1,278 47,9 243 278 14,75 
8 1,5 1,5 0,708 1,278 47,4 241 276 14,51 
9 1,5 1,5 0,708 1,278 46,9 245 282 14,66 
10 2 2 0,944 1,704 48,4 192 223 15,88 
11 2 2 0,944 1,704 46,8 191 221 15,28 
12 2 2 0,944 1,704 45,9 195 226 15,34 
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Graf 11 Průrazová křivka CH4 pro průtoky Qvz=0,236 l/min QCH4=0,426 l/min 
 

 

Graf 12 Průrazová křivka CH4 pro průtoky Qvz=0,472 l/min QCH4=0,852 l/min 
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Graf 13 Průrazová křivka CH4 pro průtoky Qvz=0,944 l/min QCH4=0,1704 l/min 
 

 
Graf 14 Průrazová křivka CH4 pro průtoky Qvz=0,472 l/min QCH4=0,311 l/min 
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6.6. Simulace metody PSA 

Metoda PSA byla provedena v dvoukolonovém uspořádaní a její schéma je zobrazeno na 

Obr. 15. Obě dvě kolony byly naplněny stejným množstvím aktivního uhlí 578 g, aby adsorpční 

kapacita obou kolon byla stejná. Bioplyn v experimentu představovala směs oxidu uhličitého a 

methanu s obsahem methanu 65 objemových % s výhřevností 23,27 MJ/m3. Použitím metody 

PSA se očekávalo zvýšení koncentrace methanu na hodnotu cca 95% methanu. 

Experiment se skládal ze čtyř základních kroků, a to adsorpce, odtlakování, regenerace a 

tlakování. Na začátku experimentu, tedy nájezdu metody PSA, se obě dvě kolony odtlakovaly 

a v celé aparatuře bylo dosaženo podtlaku -0,875 bar. Vývěva se nechala zapnuta a trojcestné 

ventily se otevřely tak, aby vývěva odsávala látky jen z jedné kolony. Na Obr. 16 je to kolona 

2 a je i s cestou vyznačena zeleně. V tomto režimu dochází k regeneraci podobně, tak jak 

tomu bylo u měření průrazových křivek. Aktivní uhlí v koloně se takto regenerovalo deset minut 

a třikrát se propláchlo vzduchem. Regenerace se tedy prováděla stejně jako u měření 

průrazových křivek. Poté se trojcestné ventily otočily tak, aby se mohla regenerovat druhá 

kolona, regenerovaná kolona byla připojena na přívod směsí přes průtokoměr Q1 a výstup byl 

veden na hmotnostní spektrometr MS přes průtokoměr Q2. Způsob propojení je na obrázku 

zobrazen oranžovou barvou pro kolonu 1. Během otáčení ventilů dojde na chvíli k propojení 

obou kolon, proto je nutné, aby byly ze začátku odtlakovány obě kolony. Do regenerované 

kolony se poté začne napouštět vstupní směs až na tlak 1 bar. Při tomto tlaku se kolona nechá 

stát pět minut, a poté se nastaví odtok z kolony na hodnotu 2 SCFH a vstup do kolony taky na 

přibližně 2 SCFH, tak aby se v koloně udržel tlak 1 bar, a z kolony vychází směs bohatá na 

methan. Průtok se ponechal po dobu necelých tří minut. Poté se průtok uzavřel a přibližně v tu 

dobu končil i krok regenerace na druhé koloně. Kolony se potom opět přepnou a vymění si 

role. Během tohoto přepnutí se kolony zase propojí a směs, která v koloně 2 zůstala po 

adsorpci se přepustí do kolony 1, kde byl podtlak. Tlak se vyrovná a ustálí přibližně na hodnotě 

-0,1 až -0,2 bar. Do kolony 1 už tedy není nutné vpouštět tolik vstupní směsi jako při náběhu 

kolony. Směs zbylá v koloně 2 se přes vývěvu odsaje a následuje regenerace. Kroky se takto 

neustále střídají. 
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Obr. 16 Schéma experimentu PSA: P1,P2-tlakoměry pro měření přetlaku v rozsahu 0 
až 10 bar, P3,P4- tlakoměry pro měření podtlaku v rozsahu 0 až -1 bar, T1,T2-

teploměry, Q1-průtokoměr v rozsahu 0,4 až 5 SCFH, Q2-průtokoměr v rozsahu 0,2 až 2 
SCFH, V-vývěva, MS-hmotnostní spektrometr 

 

V Tab. 9 jsou zaznamenány data jednoho z PSA experimentů, který byl proveden 

v délce pěti cyklů (první cyklus je náběh metody). Čas průtoku tQ byl zvolen na cca 160s a 

jedná se o jeden z parametrů, kterým se dá výrazně ovlivnit jak koncentrace získaného 

methanu cCH4, tak celkový výtěžek, který se počítá z objemu směsi, která se v daném kroku do 

aparatury přivede Vin a objemu methanu, který se v daném kroku odvede Vout. Výtěžek η se 

spočítá z rovnice (28): 

 
𝜂 =

𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑉𝑖𝑛
 . 100 (28) 

Z naměřených dat jde vidět, že při náběhu metody PSA, kdy je vstupní směs přiváděna 

do evakuované kolony, získáme koncentraci výstupního methanu 98,2 %, což je hodnota, 

která odpovídá koncentraci uváděné v literatuře, tedy koncentraci 96% i více [6]. Výtěžek je 

však nižší než je tomu u následujících kroků, kde se směs po adsorpci přepouští do druhé 

kolony a směs je v obou kolonách zastoupena rovnoměrně. S výjimkou kroku 2, u kterého byla 

doba průtoku nižší, a to se projevilo nižším výtěžkem oproti krokům s delší dobou průtoku, 

přičemž koncentrace methanu v produktu byla přibližně stejná. Takto tedy bez přepouštění, by 

se dala vést metoda PSA i v dalších krocích. Získaná koncentrace by byla vyšší než 96% a 

výtěžek by se však pohyboval okolo 62%. Obojí by záviselo na době průtoku, kdy na 

koncentraci by rostoucí doba průtoku měla negativní vliv a na efektivitu pozitivní vliv. Metoda 
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přepouštění kolon nám poskytuje vyšší výtěžek, avšak za následek má vyšší koncentraci oxidu 

uhličitého v koloně, kde zrovna probíhala adsorpce a to se projeví nižší koncentrací methanu 

v produktu cca 93%. 

Tab. 9 Tabulka dat experimentu PSA 

n tQ Vin Vout cCH4 qCH4 
zvýšení 
výhřev-

nosti 
η 

[-] [s] [l] [l] [obj. %] [MJ/m3] [%] [%] 
1 155 6,83 4,28 98,2 35,14 51,0 62,7 
2 110 4,38 2,75 92,3 33,03 41,9 62,8 
3 150 5,46 3,83 93,6 33,49 43,9 70,1 
4 164 5,58 4,08 92 32,92 41,5 73,1 
5 157 5,52 3,96 92,8 33,21 42,7 71,7 
6 172 5,9 4,41 93,8 33,56 44,2 74,7 

  

Vyšší koncentrace při zachování stejného výtěžku by se dalo dosáhnout vedením 

produktu do další kolony, která by se poté opět dotlakovala vstupní směsí na 1 bar nebo by se 

produkt vedl z první kolony tak dlouho, dokud by tlak v druhé koloně nedosáhl hodnoty 1 bar. 

V druhé koloně by potom probíhala adsorpce za podmínek vyšší koncentrace methanu, než 

je tomu v případě přepouštění kolon, nebo náběhu metody PSA. Směs v první koloně by se 

poté přepustila do třetí kolony, dotlakovala se vstupní směsí a produkt byl veden do další 

kolony opět na dočištění. Teoreticky by poté koncentrace methanu v produktu mohla být ještě 

vyšší, než je tomu u metody PSA provozované bez přepouštění kolon a s výtěžkem stejným 

jako při použití přepouštění. Časově by však použití další kolony na dočištění bylo náročnější, 

a v praxi by vyžadovalo použití většího celkového počtu kolon než dvě, což by mělo za 

následek zvýšení komplikovanosti celého procesu a jeho řízení. Co se týče experimentální 

aparatury, ta by se dala upravit tak, aby bylo možné použít druhou kolonu pro dočištění 

produktu z první kolony. Náběh by se provedl na koloně 2 a dále by se experiment vedl úplně 

stejně jako za použití přepouštění až do chvíle, kdy by se v druhém kroku začal jímat produkt 

z kolony 1. Místo odvodu produktu pryč by se produkt jednoduše přepustil zpět do kolony 2, 

která by však musela být po regeneraci a evakuována. Změny v uspořádání jsou zobrazeny 

červeně na Obr. 17. 
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Obr. 17 Upravené dvoukolonové uspořádání pro dočištění produktu 
 

Dalšími parametry, které mohou ovlivnit výsledek dělení metodou PSA: 

 délka a tlak kroku regenerace adsorbentu se způsobem proplachu 

 délka průtoku za tlaku 1 bar 

V prvním případě byla zvolena standardní doba regenerace deset minut, tlaku  

p=-0,875 bar a třemi proplachy dlouhými cca pět až deset sekund. Pro optimalizaci délky 

regenerace by v ideálním případě byla potřeba sledovat závislost koncentrace oxidu uhličitého 

v odtahovaném proudu z kolony na čase. Bohužel tato varianta nebyla experimentálně 

proveditelná, protože hmotnostní spektrometr nemohl být zapojen před vývěvu z důvodu 

nízkého tlaku v této části, ten by mohl hmotnostní spektrometr poškodit a za vývěvou byla 

odtahovaná směs kontaminovaná olejem z vývěvy, který by také mohl hmotnostní spektrometr 

poškodit. Předpokládalo se tedy, že čas deset minut je dostačující, což se experimentálně 

potvrdilo. V případech delší doby regenerace již nebylo dosaženo vyšší koncentrace methanu 

v produktu. Jistě by však bylo zajímavé zjistit, zdali je dostačující i čas kratší. Tlak p=-0,875 

bar byl určený výkonem použité vývěvy a v případě použití výkonnější vývěvy schopné 

dosáhnout většího podtlaku, by bylo možné zkrátit dobu regenerace. Proplach kolony 

vzduchem byl zvolený dostatečný a jako takový je nutný. V případě, kdy nedojde k proplachu, 

koncentrace methanu v produktu se pohybuje pouze okolo 80%. Jelikož vzduch do procesu 

není problém, je nasáván vývěvou, bylo by nesmyslné tento krok vynechat. Problém by mohl 

nastat až v případě použití výrazně vlhkého vzduchu, který by mohl ovlivnit kapacitu aktivního 

uhlí. 
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Co se týče průtoku za vysokého tlaku, je situace o něco složitější. Jak již bylo zmíněno, 

s rostoucím časem průtoku klesá koncentrace methanu v produktu, ale zvyšuje se výtěžnost, 

tedy poměr mezi objemem směsi přivedené a objemu odvedeného produktu s vyšší 

koncentrací methanu. Na Graf 15 je ukázka průběhu koncentrace methanu v závislosti na 

čase při experimentu PSA s přepouštěním kolon. Doba průtoku byla 117 s, ve vyhodnocení se 

potom použije průměrná hodnota. 

 

Graf 15 Průběh koncentrace methanu v produktu průtoku za vysokého tlaku 
 

6.6.1. Bilance metody PSA 

Bilancuje se klasicky podle rovnice (29): 

 𝑣𝑠𝑡𝑢𝑝 + 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗 = 𝑎𝑘𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑒 + 𝑣ý𝑠𝑡𝑢𝑝 (29) 

Přímo lze však měřit jen výstup průtokoměrem Q2. Vstup přes průtokoměr Q1 měřit 

nejde a funguje spíše jen orientačně na redukci průtoku při vysokém tlaku. Měření vstupu je 

zamezeno tím, že průtokoměry jsou kalibrovány na tlak 101 325 Pa, jenže před průtokoměrem 

je tlak vyšší cca 1,3 bar (záleží, jaký tlak se nastaví na výstupu z láhve). Daleko větší problém 

je ovšem fakt, že za ventilem je tlak během napouštění proměnlivý, a to od -0,875 bar po 1 bar 

přetlak. Měření průtoku by tedy bylo zatíženo výraznou chybou. Proto se volí jiný způsob jak 

měřit vstup, a to přes stavovou rovnici ideálního plynu. Tato metoda by měla být pro testované 

plyny a provozní podmínky dostatečně přesná. Konkrétně se vypočítá látkové množství 
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potřebné pro zvýšení tlaku z hodnoty na začátku napouštění na hodnotu na konci, tedy 1 bar. 

Toto látkové množství se poté pomocí předpokladu, že jeden mol zabírá za normálních 

podmínek 22,4 l, přepočte na objem za normálních podmínek, tak jak je měřený objem na 

výstupu a lze je tedy přímo porovnat. Látkové množství se vypočte následovně podle rovnice 

(30): 

 
𝑛 = 𝑛2 − 𝑛1 =

𝑝2 . 𝑉

𝑅 . 𝑇2
−

𝑝1 . 𝑉

𝑅 . 𝑇1
 (30) 

kde n1 je počet molů v koloně na začátku napouštění, n2 počet molů v koloně na konci 

napouštění, p1 tlak na začátku, p2 tlak na konci, T1 teplota na začátku, T2 teplota na konci a R 

molární plynová konstanta. Objem směsi dodaný do kolony se poté vypočte podle rovnice (31): 

 𝑉 = 𝑛 . 22,4 (31) 

Objem odvedeného produktu dostaneme odečtem objemového průtoku na průtokoměru Q2, 

ten se převede na litry za minutu, použije se přepočet na jiný plyn než vzduch a vynásobí se 

dobou, po jakou byl průtok ponechán. Přepočet je dán rovnicí (32): 

 
𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝑄𝑛 .

𝑀𝑣𝑧

𝑀𝐶𝐻4 . 𝑐𝐶𝐻4 + 𝑀𝐶𝑂2  . (1 − 𝑐𝐶𝐻4)
 . 𝑡𝑝 (32) 

Takhle dostaneme přímo hodnotu objemu produktu, který byl odveden z procesu během 

jednoho cyklu. Abychom získali hodnotu objemu přivedené směsi, musíme ještě k vypočtené 

hodnotě V přičíst stejný objem jako je Vout, neboť takový objem se musí do kolony v průběhu 

průtoku za vysokého tlaku dodat, aby se v koloně udržel tlak 1 bar. 

 

6.6.2. Výpočet výhřevnosti 

Pro rychlý výpočet výhřevnosti bioplynu s koncentrací methanu 55% až 100% se dá 

využit dat v Tab. 10, ze které se vytvoří graf q=f(cCH4) ukázaný na Graf 16, data se proloží 

lineární regresí a získáme rovnici pro výpočet výhřevnosti v závislosti na obsahu methanu ve 

tvaru (33): 

 𝑞 = 0,3575 . 𝑐𝐶𝐻4 + 0,0302 (33) 

Tato rovnice byla použita při vyhodnocování dat experimentu PSA. 

Tab. 10 Závislost výhřevnosti bioplynu na obsahu methanu [31] 

cCH4 q 
[obj. %] [MJ/m3] 

100 35,8 
80 28,6 
67 24,0 
55 19,7 
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Graf 16 Závislost výhřevnosti bioplynu na obsahu methanu 
 

6.6.3. Shrnutí simulace PSA 

Experimentální aparatura byla úspěšně sestavena a při tlaku 1 bar nedojde po dobu deseti 

minut k poklesu tlaku, takže by měla být dostatečně utěsněná pro měřené experimenty. Dále 

byly úspěšně proměřeny experimenty metody PSA s přepuštěním kolon i bez něj. Prostor pro 

vylepšení metody PSA v dvoukolonovém uspořádání je ve stanovení ideálního času 

regenerace a průtoku za tlaku 1 bar. Byla také navržena úprava aparatury pro použití další 

kolony k dočištění produktu při použití přepuštění kolon a částečně tak simulovat vícekolonové 

uspořádání. 

 

7. Závěry 
V diplomové práci jsem sestavil a zprovoznil experimentální aparaturu pro měření 

průrazových křivek a navrhl metodiku vedení experimentu. Jako adsorbent jsem použil 

granulované aktivní uhlí. Naměřil jsem průrazové křivky CO2 ve směsi se vzduchem a CH4 

také ve směsi se vzduchem, při atmosférickém tlaku pro různé průtoky a výsledky jsem 

zaznamenal do Tab. 7 a Tab. 8. Průměrná adsorpční kapacita aktivního uhlí pro oxid uhličitý 
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činila 22,98 mg/g, což je nižší hodnota než hodnota adsorpční kapacity stanovená na základě 

gravimetricky stanovené adsorpční izotermy (42,17 mg/g), kterou jsem rovněž naměřil, 

zpracoval a vyhodnotil. Adsorpční kapacita aktivního uhlí pro methan činila 14,29 mg/g. 

Adsorpční kapacita pro CO2 je větší než pro CH4, tak jak se předpokládalo. 

Dále jsem sestavil experimentální aparaturu pro experimenty metody PSA a také navrhl 

metodiku měření experimentu. Pro experiment PSA bylo naměřeno několik pomocných 

experimentů jako tlaková zkouška aparatury pro přetlak 1 bar. Samotný experiment PSA je 

možné vést dvěma způsoby, a to bez tzv. přepuštění čištěného plynu a s ním. Při experimentu 

bez přepuštění se dosahuje koncentrace methanu v produktu cca 98%, ale s efektivitou 

procesu okolo 62%. Při přepuštění se dosahuje nižší koncentrace methanu v produktu cca 

93%, avšak efektivita dosahovala hodnot okolo 73%. Jak efektivita procesu, tak koncentrace 

methanu v produktu závisí na délce zdržení plynu v koloně za vysokého tlaku, proto by pro 

optimalizaci procesu bylo vhodné stanovit optimální dobu zdržení plynu v závislosti na tlaku v 

koloně. S rostoucí hodnotou objemového průtoku plynu se doba potřebná na průtok za 

vysokého tlaku bude pravděpodobně zkracovat. Nicméně, při příliš vysokém průtoku plynu by 

mohlo docházet ke snižování účinnosti procesu a zvýšování obsahu CO2 v produktu. Pro 

metodu PSA jsem dále navrhl úpravu, kterou by bylo možno dočišťovat produkt pomocí druhé 

kolony a částečně tak simulovat vícekolonové uspořádání než jen dvoukolonové které je 

momentálně k dispozici.  
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Seznam symbolů 
Symbol Význam Jednotka 
a konstanta Freundlichovy adsorpční izotermy - 
A frekvenční faktor - 
ai aktivita složky i  
b adsorpční koeficient - 
c konstanta izotermy BET - 
C koncentrace adsorbátu mol/l 
C0 počáteční koncentrace adsorbátu mol/l 
cCH4 koncentrace methanu % obj. 
cCH4,0 vstupní koncentrace methanu % obj. 
cCO2 koncentrace oxidu uhličitého % obj. 
cCO2,0 vstupní koncentrace oxidu uhličitého % obj. 
ci koncentrace složky i mol/l 
D průměr kolony mm 
d průměr částice mm 
dV ekvivalentní průměr podle objemu mm 
dS ekvivalentní průměr podle povrchu mm 
Ei* aktivační energie adsorpce látky i kJ/mol 
F lineární rychlost m/s 
k konstanta Freundlichovy adsorpční izotermy - 
kAB kinetická konstanta - 
ki rychlostní konstanta složky i s-1 
Ki rovnovážná konstanta adsorpce - 
kTh Thomasova konstanta - 
l délka částice aktivního uhlí mm 
m hmotnost g 
MCH4 molární hmotnost methanu g/mol 
MCO2 molární hmotnost oxidu uhličitého g/mol 
Mi molární hmotnost složky i g/mol 
Mvz molární hmotnost vzduchu g/mol 
n naadsorbované množství mg/g 
N0 koncentrace nasycení mol/l 
nm maximální naadsorbované množství mg/g 
p tlak Pa, bar 
prel relativní tlak - 
p0 tlak nasycených par Pa, bar 
q výhřevnost MJ/m3 

Q objemový průtok l/min, SCFH 
QCH4 objemový průtok methanu l/min, SCFH 
QCO2 objemový průtok oxidu uhličitého l/min, SCFH 
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Qn měřený objemový průtok l/min, SCFH 
Qvz objemový průtok vzduchu l/min, SCFH 
R molární plynová konstanta J/(K.mol) 
ri rychlost chemisorpce mol/s 
SAU povrch částice aktivního uhlí mm2 

SK povrch koule mm2 

T teplota K 
tb, t0,05 čas průrazu s 
tp čas průtoku s 
ts čas nasycení vrstvy s 
t0,5 čas dosažení poloviny původní koncentrace s 
VAU objem vrstvy aktivního uhlí ml 
VC celkový objem ml 
Vin objem přivedený do procesu l 
Vout objem odvedený z procesu l 
VV volný objem ml 
y molární zlomek adsorbátu v plynné fázi - 
z výška lože mm 
   
α sféricita - 
ε mezerovitost % 
η efektivita % 
ρs sypná hustota g/l 
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