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Abstrakt 

Předkládaná dizertační práce se věnuje studiu možnosti využití uhlíkatých produktů 

spalování paliv pro záchyt polutantů z vodného prostředí. Práce se zaměřuje na problematiku 

odstraňování naftolové zeleně B z odpadní vody pomocí nespáleného uhlíku – nedopalu; 

cílem bylo především charakterizovat a posoudit vhodnost použití nedopalu jako adsorbentu, 

charakterizovat proces adsorpce naftolové zeleně B na nedopalu a postihnout mechanismus 

této adsorpce. Dále se zabývá možnostmi ovlivnění adsorpčního procesu, například vlivem 

kontaktní doby, počáteční koncentrací, pH, povrchově aktivními látkami atd. V neposlední 

řadě byla sorpce naftolové zeleně B na nedopalu porovnávána s dalšími uhlíkatými materiály 

a byly provedeny i zkušební experimenty s reálnou odpadní vodou. 

Adsorpční schopnosti nedopalů byly posuzovány pomocí různých analytických metod, 

které ukázaly na mezo- až makroporézní charakter materiálu s relativně vysokou hodnotou 

specifického povrchu, a které ukázaly na vhodnost použití těchto materiálů pro sorpci barviv, 

ale i dalších látek z vodného prostředí. 

Proces sorpce byl nejlépe popsán pomocí dvou-místného modelu kinetiky pseudo-

druhého řádu, který ukázal, že sorpce barviva probíhá na energeticky heterogenním povrchu 

obou nedopalů. Z multilineárního charakteru difúzního modelu vyplynulo, že difúze dovnitř 

pórů hraje významnou roli v celkové kinetice procesu sorpce. Adsorpční děj byl popsán 

pomocí Temkinova modelu. 

Výchozí koncentrace, hodnota pH a přítomnost surfaktantů představují hlavní možnost 

ovlivnění adsorpčního procesu. Se zvyšující se koncentrací barviva v roztoku a s klesající 

hodnotou pH se zvyšovalo i naadsorbované množství naftolové zeleně B. Několikanásobně 

se zvýšilo i v přítomnosti malého množství (kationtových) surfaktantů. 

Možnost použití nedopalů pro odstraňování znečišťujících látek ze skutečných odpadních 

vod se ukázala jako reálná. Při aplikaci těchto materiálů došlo ke snížení obsahu naftolové 

zeleně B v odpadní vodě a k ovlivnění dalších parametrů, především iontů. Z tohoto důvodu 

je doporučeno provést další experimenty se zahrnutím všech důležitých parametrů 

pro hodnocení odpadních vod. 

Při porovnání studovaných nedopalů se dvěma vzorky koksů a vzorkem hnědého uhlí, 

ze kterého nedopaly pocházely, vyplývá, že sorpce naftolové zeleně B byla nejefektivnější 

právě u nedopalů.  



 

 

Abstract 

This thesis investigates the possibility of utilization of carbonaceous products from fuel 

combustion for the retention of pollutants from aqueous environment. The study deals with 

the retention of Naphthol Green B from wastewater using unburned carbon; particular 

attention has been paid to characterization of the unburned carbon as an adsorbent, 

to description of the adsorption process of Naphthol Green B and the adsorption mechanism. 

Moreover, the attention has been drawn to factors affecting the adsorption process, 

for example, the effect of contact time, initial concentration, pH, surfactants etc. Finally, 

the adsorption of Naphthol Green B on unburned carbon has been compared with other 

carbonaceous materials and the adsorption experiments have been performed in real waste 

water as well. 

Adsorption properties of unburned carbons have been assessed by various analytical 

methods indicating meso- and macroporous character of the material with a relatively high 

specific surface area suggesting the suitability of unburned carbon for adsorption of dyes 

and other large-molecule- pollutants from aqueous environment. 

The best description of the adsorption kinetics has been obtained by a two-site pseudo-

second order kinetics showing that the uptake of dye occurs on energetically heterogeneous 

surface of unburned carbon. Multilinear character of diffusion model has revealed that the 

pore-diffusion plays an important role in a rate-limiting step of the adsorption kinetics. The 

adsorption process has been described by Temkin model.  

Initial concentration, pH of the solution and the presence of surfactants represent a major 

opportunity how to influence the adsorption process. With increasing concentration of the dye 

in the solution and with decreasing pH, the adsorbed amount of Naphthol Green B increases. 

The adsorbed amount has increased considerably in the presence of small amounts of 

(cationic) surfactants.  

The possibility of utilization of the unburned carbon for the retention of pollutants from 

real wastewater seems to be feasible. The presence of the unburned carbon has resulted in the 

decrease of Naphthol Green B concentrations; nevertheless, other parameters 

(e.g. the concentrations of other ions) have been affected as well. For this reason, further 

research with particular attention paid to all significant waste water parameters is advised. 

The comparison of the five studied adsorbents (two unburned carbons, parrent lignite and two 



 

 

cokes) has revealed that the adsorption of Naphthol Green B has been the most effective 

in case of the unburned carbons.  
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1 Úvod  

Každým rokem můžeme i laickým okem sledovat zmenšování zásob pitné vody 

v přehradách či podzemních vodách v důsledku velmi suchého období bez dostatečných 

dešťových srážek. Tento nedostatek pitné vody se nejčastěji odrazí na našich peněženkách, 

protože dochází k jejímu zdražování. Zdražování v důsledku nedostatku tento problém neřeší, 

je důležité maximálně využít dnešní moderní technologie, které nejsou příliš ekonomicky 

náročné, pro zpracování odpadních vod například z farmaceutického, textilního, 

potravinářského průmyslu či průmyslu plastů. 

V těchto odpadních vodách jsou přítomny nejen biologické nečistoty, ale také celá řada 

škodlivých chemických látek. Každá odpadní voda je svým složením charakteristická 

pro daný průmysl – konzervanty, stabilizátory, barviva z potravinářského průmyslu; těžké 

kovy, organické kontaminanty z těžkého průmyslu; léčiva, hormony z farmaceutického 

průmyslu; barviva z textilního průmyslu a ještě mnoho dalších.  

Barvy, barviva a pigmenty jsou pro nás nedílnou součástí běžného života. Naše vnímání 

by bylo ochuzeno o jejich příjemné tóny, naše obydlí by byla strohá a o útulnosti nemluvě. 

Nemohli bychom nosit naše oblíbené barevné oblečení, zaniklo by celé oděvní návrhářství, 

textilní průmysl a bytový design. Bez barev a jejich širokého spektra nejrůznějších odstínů by 

byl náš život pouze „černobílý“. Pro mne osobně je to nemyslitelná představa. Nicméně 

používání barviv má svou stinnou stránku. Po jejich použití jsou pak ale častou složkou výše 

zmíněných odpadních vod; mnoho z nich je navíc toxických, špatně rozložitelných či 

odstranitelných pomocí různých metod. Proto je disertační práce zaměřena na imobilizaci 

barviv právě z odpadních vod prostřednictvím jednoduchého procesu adsorpce na pevných 

adsorbentech.  

Modelovým barvivem se stala naftolová zeleň B. Dnes se využívá v biomedicínském 

inženýrství pro barvení kolagenu, dříve byla velmi zajímavá pro barvení vojenských uniforem 

díky své charakteristické vlastnosti, kterou je stejná absorpce v infračervené oblasti spektra 

jako rostliny. Vojáci v těchto uniformách byli v noci téměř neviditelní a měli obrovskou 

výhodu vůči protivníkům, jelikož nebyli odhalitelní infra dalekohledy.  
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Nejen v České republice, ale i v celosvětovém měřítku uhelné elektrárny produkují 

obrovské množství odpadních materiálů – popelů a popílků, které mohou být (alespoň z části) 

využity například ve stavebním průmyslu. Součástí popelů i popílků jsou však také 

nedokonale spálená zrna uhlí, tzv. nedopal, vyznačující se specifickými vlastnostmi. Právě 

tento nedopal obsažený v pevných produktech spalování uhlí, může negativně ovlivňovat 

např. pucolánovou aktivitu popílku či korozi cementové malty, pokud je obsažen ve vyšších 

koncentracích [1,2].  

Nedopal má však také řadu velmi zajímavých vlastností, které z něj činí nadějný materiál 

s velkým potenciálem pro využití při odstraňování znečišťujících látek nejen z plynného, 

ale i z kapalného prostředí. Za účelem praktického využití tohoto odpadního materiálu byly 

nedopaly (uhlíkaté produkty nedokonalého spalování paliv) v této práci studovány 

v souvislosti s možným využitím jako adsorbenty pro záchyt naftolové zeleně B z vodného 

prostředí.  
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2 Cíle disertační práce 

Disertační práce na téma: „Studium možnosti využití uhlíkatých produktů spalování paliv 

pro záchyt polutantů z vodného prostředí“ se věnuje problematice odstraňování naftolové 

zeleně B z vodného prostředí pomocí nedokonale spálených (uhlíkatých) zrn přítomných 

v popelech po spalování paliv – pomocí tzv. nedopalu. 

Cíl disertační práce byl rozdělen do těchto dílčích bodů:  

 popis vlastností nedopalu s ohledem na jeho možné využití 

jako adsorbentu, 

 základní charakterizace procesu adsorpce naftolové zeleně B 

na nedopalu (včetně mechanismu adsorpce), 

 postihnutí parametrů, které ovlivňují adsorpční proces, 

 ovlivnění adsorpčního procesu použitím povrchově aktivních látek, 

 použití nedopalu jako sorbentu pro reálnou odpadní vodu, 

 porovnání adsorpce naftolové zeleně B na nedopalu s jinými 

(uhlíkatými) materiály. 
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3 Teoretická část 

3.1 Základní charakteristika barviv 

Barviva jsou kromě jiných polutantů dnes již běžnou znečišťující látkou v našem 

životním prostředí, především v odpadních vodách z textilního průmyslu a dalších 

průmyslových či jiných odvětvích. Již od pradávna, kdy se barviva používaly, sloužily 

především k barvení látek, k výtvarným účelům, barvení potravin nebo v kosmetice. 

Během staletí se účel barviv a pigmentů moc nezměnil, stále se používají k barvení textilií, 

v potravinářském a kosmetickém průmyslu, přidala se však i další odvětví, jako 

je plastikářský a farmaceutický průmysl, medicína a biochemie.  

Barviva jsou charakteristické svou schopností absorbovat záření ve viditelné oblasti světla 

380-780 nm. Celá konstituce barviva by měla být taková, aby mělo barvivo dobrou přilnavost 

k substrátu, mělo dobrou světlostálost a bylo stálé při praní či otěru, o zdravotní nezávadnosti 

nemluvě.  

Molekuly barviv obsahují dvě základní složky – chromofory odpovídající za výslednou 

barvu, tedy jedná se o skupinu (seskupení atomů v molekule), která způsobuje absorpci 

v UV-VIS oblasti a auxochromy, které nejen, že doplňují chromofory, ale udávají 

také rozpustnost ve vodě nebo zvýšenou afinitu vůči různým vláknům [3]. Auxochromy jsou 

substituenty nebo skupiny atomů s volným elektronovým párem v konjugaci 

s π-elektronovým chromoforem, jenž vyvolává posun pásu k delším vlnovým délkám v rámci 

absorpčních spekter. Barviva patří do široké skupiny převážně organických sloučenin o různé 

struktuře a mohou být klasifikovány do několika různých tříd - například podle použití, 

podle rozpustnosti, podle chemické konstituce, atd.  

Rozdělení barviv podle rozpustnosti 

Pro barvení různých vláken se používá nejčastěji barviv rozpustných ve vodě. 

Jsou aplikovány přímo nebo převedením na rozpustné deriváty, které mají vhodnou afinitu 

k požadovanému substrátu. Vybarvování chemicky hydrofobních vláken (např. polyester) 

se děje pomocí disperzních, ve vodě nepatrně rozpustných barviv. Dále se barviva dělí na ty, 

které jsou rozpustné v organických rozpouštědlech a na nerozpustná barviva (kypová, sirná).  
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Rozdělení dle chemické konstituce 

Barviva lze také dělit podle jejich chemické struktury. Níže uvedený výčet nemusí být 

konečný, jelikož stále v praxi vznikají nové typy barviv a tudíž i nové třídy [3]. Patří zde 

nitro, nitroso, diaryl a triarylmethinová, sirná, chinoniminová, polymethinová, polyenová, 

azomethinová, indigoidní, antrachinonová, polycyklická, azová a ftalocyaninová barviva [3] 

Dělení podle použití barviv 

Časté je dělení barviv podle jejich použití (Tab. 1). Opět není dělení konečné, spousta 

barviv se zkoumá pro aplikace v biochemii a medicíně [3]. 

Tab. 1: Dělení barviv na základě jejich aplikace [3] 

Dělení barviv 

přímá pigmenty a laky 

sirná barviva rozpustná v tucích a alkoholu 

kypová barviva na kožešiny 

indigosoly laserová barviva 

mořidlová na bavlnu potravinářská barviva 

bazická barviva absorbující v IČ oblasti spektra 

kyselá reaktivní 

mořidlová na vlnu nerozpustná azová 

barviva na acetátové hedvábí a chemická vlákna mořidlová 

 

Barviva se ze zmíněných odvětví lidské činnosti na začátku tohoto textu různými cestami 

dostávají do odpadních vod a ty posléze do našeho životního prostředí, kde ve většině případů 

nejsou k užitku, ale způsobují řadu problémů, které je nutné mnohdy složitými způsoby řešit.  
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3.2 Metody odstraňování barviv z vodného prostředí 

Je to jen pár desetiletí zpět, kdy lidé nevěnovali pozornost svému okolí a prostředí, 

ve kterém žijí. Mnoho z nich si ani neuvědomovalo, že jsou v bezprostřední blízkosti 

znečišťujících látek, které je přímo ovlivňují, a to ne zrovna v pozitivním slova smyslu. 

Mezi tyto znečišťující látky samozřejmě patří i barviva.  

Mnoho lidí při představě barviv vycházelo, a v dnešní době rovněž vychází, z neškodného 

barevného prášku, jednoduché struktury a jeho dobré rozpustnosti ve vodě. Barviva 

a pigmenty bohužel neškodné nejsou. Charakteristickou vlastností těchto látek je, že mají 

schopnost absorbovat záření ve viditelné oblasti světla, blokují tak průchod záření hlouběji 

do vody a tudíž snižují fotosyntetickou aktivitu organismů žijících ve vodním prostředí [4]. 

Mnohdy mají barviva i přidaný toxický účinek na tyto organismy, který způsobuje přímou 

destrukci nebo alespoň inhibici jejich metabolismu. Jejich struktury jsou mnohdy velké, 

složité, s aromatickým charakterem, obsahují často také kovy a další prvky. Všechny tyto 

parametry dávají barvivům a pigmentům jejich charakteristické vlastnosti, díky nimž jsou tyto 

látky velice stabilní vůči světlu, oxidačním činidlům či aerobnímu rozkladu, a jsou tudíž 

obtížně odstranitelné konvenčními metodami [4], které budou uvedeny dále.  

Těchto skutečností se začalo pozvolna všímat v 80. letech minulého století v souvislosti 

s rostoucími obavami o zdraví, kdy byla zaměřena pozornost na estetický charakter barevných 

odpadů a odpadních vod. V následujících letech se do povědomí začaly dostávat informace 

o environmentálních následcích používání barviv a jejich výrobci, uživatelé, dokonce i vládní 

složky se začali zabývat odstraňováním barviv z odpadních vod. Jelikož legislativa 

byla v tomto procesu ještě  velmi omezena a neexistovaly limity pro povolené znečištění, 

začalo se pouze s dosud známými fyzikálními procesy, jako je sedimentace, úprava pH, 

celkový obsah rozpuštěných a nerozpuštěných látek vypouštěných vod. S rostoucí osvětou 

tohoto problému přišlo na řadu později několikastupňové odstraňování znečišťujících látek. 

Sekundární čištění představovalo filtrační lože pro biodegradaci a docela nedávno 

byla zavedena aerobní biodegradace, která měla stabilizovat jednotlivé složky odpadu [4-9]. 

V průmyslovém měřítku byl kladen důraz na to, aby odstraňování znečišťujících látek (ZL) 

bylo prováděno s co nejmenším technologickým a finančním úsilím, avšak již bez kontroly 

koncentrace ZL. Třetím a posledním krokem, již v současné době, je fyzikálně-chemické 

čištění, které zahrnuje spoustu možných a použitelných metod. Patří zde například adsorpce, 

iontová výměna, chemická oxidace, membránové separace apod., které jsou však cenově 
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mnohem dražší než biologické čištění, avšak jsou používány v procesu odstraňování ZL, které 

nelze rozložit biologickým procesem. Někdy tyto metody mohou stát samy osobně, záleží 

na charakteru znečišťujících látek [10].  

V současné době neexistuje jednotná metodika použitelná pro všechny typy odpadních 

vod. Z tohoto důvodu jsou vedeny základní stupně pro odstraňování nejen barviv, ale i dalších 

ZL z odpadních vod:  

1. fyzikální a fyzikálně-chemické procesy, 

2. chemické procesy, 

3. biologické čištění. 

 

3.2.1 Fyzikální a fyzikálně-chemické procesy 

Mezi tyto procesy odstraňování ZL náleží sedimentace, filtrace, flotace, reverzní osmóza, 

číření a adsorpce. 

Sedimentace je základním prvkem při primárním čištění, patří k nejrozšířenějším 

separačním procesům v technologii čištění vody. Separace tuhých částic probíhá vlivem 

gravitace. Těžší částice klesnou ke dnu, kde se shlukují a lehčí částice jsou udržovány 

ve vznosu nebo na hladině vody a putují dále čistícím procesem. Existuje řada procesních 

operací, jak lze zvýšit/urychlit sedimentaci částic například přidáním chemických flokulantů, 

čiřidel apod. [4, 11]. 

Filtrace je nejdůležitějším prvkem v procesu ošetření pitných vod a v procesu čištění vod 

odpadních, jelikož jako poslední článek technologického procesu určuje konečnou kvalitu 

upravené vody. Jedná se o separaci znečišťujících látek průtokem přes filtrační vrstvu, která je 

tvořena pevným, zrnitým materiálem nebo filtrační síťovinou. Celý proces může obsahovat 

spoustu podoperací, jakými jsou mikrofiltrace, ultrafiltrace, nanofiltrace či reverzní osmóza, 

kterých se využívá právě při odstraňování barviv [11, 12]. Kvůli velkým pórům se upouští 

od mikrofiltrace. Další typy filtrací jsou velice efektivní při odstraňování všech tříd barviv, 

bohužel ale dochází k ucpávání pórů membrán a jsou tak limitovány v procesu úpravy 

odpadních vod z textilního průmyslu [11, 13].  
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Reverzní osmóza využívá síly vody pod tlakem, která je hnána přes membránu, 

jež je nepropustná pro řadu znečišťujících látek. Je to účinná metoda v odbarvovacím 

a odsolovacím procesu širokého spektra odpadních vod s obsahem barviv [14].  

Dále je zde zařazena flotace a číření. Při procesu flotace jsou separované látky vynášeny 

na hladinu vody a odstraňovány. Číření je odstraňování jemných částic způsobujících zákal 

vody koagulací, shlukováním dispergovaných částic do větších celků – vloček, které následně 

sedimentují. Jako koagulační činidla se používají například FeSO4, FeCl3, Al2(SO4)3 a AlCl3 

[15, 16, 17].  

Mezi nedílnou součást fyzikálních a fyzikálně-chemických procesů patří i adsorpce, které 

bude později věnován prostor v samostatné kapitole.  

3.2.2 Chemické procesy 

Mezi tyto procesy odstraňování ZL patří neutralizace, srážení, oxidace, elektrochemické 

metody, pokročilé oxidační procesy a fotokatalýza. 

Neutralizace je procesem, kdy vznikají dobře rozpustné soli a málo rozpustné sloučeniny, 

které z čištěné vody vypadávají. Tento proces bývá předřazen dalším chemickým 

či biologickým čistícím metodám a je při něm upravováno pH vody [4]. 

Srážení je jednou z robustních metod pro odstraňování barviv, kdy se po přidání 

koagulačních či flokulačních činidel přemění sloučeniny rozpustné ve vodě na málorozpustné 

sraženiny, které mohou být odstraněny výše zmíněnými fyzikálními či fyzikálně-chemickými 

procesy. Při úpravě se do odpadní vody přidávají činidla s obsahem hlinitých, vápenatých 

či železitých iontů, které způsobí flokulaci. Tento proces je relativně ekonomicky příznivý, 

až na cenu některých chemikálií, a jeho účinnost je uspokojivá, co se týče odstranění 

disperzních a kypových barviv a barviv s obsahem síry. Nicméně hlavní nevýhodou tohoto 

procesu je finální produkt, kterým je zakoncentrovaný kal o velkých objemech [18, 19], 

se kterým je pak nutno nakládat. Tento proces není vhodný pro vysoce rozpustné barviva 

a není obecně vhodný pro barviva s obsahem azoskupin, reaktivní barviva, kyselá a zvláště 

bazická barviva [20, 21].  

Oxidace je proces ošetření vod za použití oxidačních činidel. Činidla mohou být dvojího 

typu – chemické nebo UV oxidace pomocí chloru, peroxidu vodíku, fentonových činidel, 
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ozónu, atd. Patří mezi nejběžněji používané metody kvůli jejich účinnému odstranění barevné 

složky vod a jejich reakční rychlosti. Tento proces může být použit buď k částečné, nebo 

k úplné degradaci barviv, a při kompletní degradaci by se po teoretické stránce mělo barvivo 

rozložit na oxid uhličitý a malé molekulární sloučeniny. Samotný proces ale záleží na mnoha 

faktorech, které oxidaci ovlivňují, hlavní je hodnota pH a použití katalyzátoru [22-24].  

Chlor, jako oxidační činidlo, je nejdéle používaným oxidovadlem zvláště pro desinfekci 

vod a používá se nejčastěji ve formě chlornanu vápenatého či sodného. Kromě toho 

základního využití je chlor hojně využíván k redukci barvy, zvláště u buničiny a při bělení 

textilií. Reaktivní, kyselá, přímá barviva a barviva, které jsou rozpustná ve vodě, 

se chlornanem odbarví poměrně snadno, ovšem ve vodě nerozpustná disperzní a kypová 

barviva jsou odolná proti odbarvení [25, 26]. Barviva mající amino- nebo substituovanou 

aminoskupinu na naftalenovém kruhu jsou citlivější na přítomnost chloru a odbarvují 

se snadněji v porovnání s jinými barvivy [27]. Oxidace, jak již bylo řečeno, může být 

ovlivněna hodnotou pH i katalyzátory, zvláště u barviv, které mají ve své struktuře 

zabudovaný komplexně vázaný ion kovu, který se při tomto procesu uvolňuje ze struktury 

a vykazuje katalytický efekt zvyšující odbarvování [10]. I když je chlor velice používaným 

činidlem, především z ekonomických důvodů, pro odbarvování odpadních vod s obsahem 

barviv, jeho použití způsobuje řadu nežádoucích vedlejších reakcí produkující chlorované 

organické sloučeniny včetně toxického trihalogenmethanu nebo i uvolňování kovů 

z komplexní struktury barviv, které mohou následně způsobovat korozi kovových nádob.  

Jako další oxidační činidlo se používá známý peroxid vodíku, který se používá i mimo 

jiné k bělení papíru. H2O2 se používá také pro výrobu peroxidázových enzymů, které jsou 

využívány v procesu odbarvování barviv [28].  

Peroxid vodíku vystupuje ještě spolu s železným katalyzátorem jako Fentonovo činidlo, 

kterého se používá rovněž v procesu oxidace barviv obsažených v odpadních vodách 

a je mnohem silnější než samotný peroxid. Velkou výhodou tohoto činidla je, že odbarvuje 

rozpustná i nerozpustná barviva ve vodě, ale existuje pár výjimek (disperzní a kypová 

barviva) [29]. Tímto procesem se dá ošetřit odpadní voda, co se týče obsahu barviv, ale dají 

se také vylepšit důležité parametry odpadní vody, jako jsou chemická spotřeba kyslíku, 

celkový organický uhlík i možná toxicita. Nevýhodou je, že pH pracovního procesu je nutné 
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udržovat pod hodnotou 3,5. Při této hodnotě pH probíhá tvorba kalu a dochází 

tak i k prodlužování reakční doby [30].  

Procesem velmi studovaným a používaným řadou pracovišť [31-33], kdy 

je z molekuly kyslíku generován ozon, se nazývá ozonizace. Mnoho, dříve zmiňovaných 

problémových barviv v odpadních vodách lze touto metodou rozložit a odbarvit. Dokonce 

někteří autoři [31-33] naznačují, že ozonizace může být použita pro úplnou dekolorizaci 

a snížení chemické spotřeby kyslíku do takové míry, která je dostačující pro opětovné použití 

vody v kritických podmínkách, kdy jsou povoleny světlé odstíny vody. 

Spousta autorů [34-38] věnovala a věnuje svou pozornost odstraňování barviv pomocí 

elektrochemických metod. Odbarvení vody může být dosaženo například elektrooxidací 

nerozpustné anody nebo elektrokoagulací za použití spotřebních materiálů. Několik elektrod 

z různých materiálů, jako je borem dopovaný diamant a polymery [36-37] je používáno 

rovnou k elektrodegradaci barviv. Byť je toto odstranění účinné, je vždy nutno dbát 

na správnou kombinaci materiálu anody a pracovního potenciálu v závislosti na obsahu barviv 

a organického znečištění ve vodách. Nevýhodou této metody je cena elektřiny, produkce kalu 

a vlivem nepřímé oxidace také produkce znečištění v podobě chlorovaných organických látek 

nebo těžkých kovů.  

Samotné oxidační procesy jsou použitelné pro odstraňování ZL, ovšem v kombinaci 

s dalšími činidly se stávají mnohem účinnějšími a označují se jako pokročilé oxidační 

procesy. Jejich účinnost spočívá ve zvýšené produkci velmi reaktivních volných 

hydroxylových radikálů a zahrnují kromě klasické oxidace i techniky použití Fentonových 

oxidačních činidel, UV fotolýzy [39] či sonolýzy. Spojením těchto technik nelze odstranit 

pouze barviva, ale lze také účinně eliminovat různé toxické kontaminanty a bioinhibitory.  

Spojení Fentonových činidel a UV světla se nazývá foto - Fentonova reakce, 

která zvyšuje účinnost Fentonových činidel. Například při odstranění chlorotriazinových 

reaktivních azobarviv, je za vhodných podmínek (pH, přítomnost H2O2, intenzita UV) 

mnohem účinnější foto - Fentonova reakce než samotný Fentonův proces [40, 41].  

Formace volných hydroxylových radikálů může být také zajištěna vyvoláním série reakcí 

prostřednictvím dodané energie ze světelného zdroje, která zapříčiní excitaci elektronu 

ve valenčním pásu katalyzátoru směrem k pásmu vodivostnímu. Tyto volné radikály mající 

silný oxidační potenciál mohou napadat většinu organických uskupení způsobující oxidaci. 
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Celý tento proces je označován jako fotokatalýza. Jako katalyzátory mohou být použity 

oxidy titanu, zinku či sulfidy zinku nebo kadmia. Účinná je fotokatalýza na azobarviva 

s různým užitím a je závislá opět na parametrech, jako je pH, koncentraci katalyzátoru, 

přítomnosti elektronových akceptorů (peroxid vodíku, persíran amonný namísto kyslíku) [23, 

24]. Nevýhodou tohoto procesu je omezení průniku světla, zanášení katalyzátorů a také 

separace katalyzátoru z ošetřené tekutiny.  

Fotokatalýzu je možné dále vylepšit spojením s další metodou, jako je sonolýza 

nebo sonofikací, za použití ultrazvukových vln. Spojení metod bylo provedeno 

podle Maezawa a kolektivu [41] na barvivu Acid Orange 52. Samotné použití metod 

nedokázalo odstranit toto barvivo, ale spojením ultrazvukových vln s fotokatalytickou 

degradací docházelo k podstatnému zvýšení účinnosti při rozkladu barviva.  

Tyto pokročilé metody oxidace mají, jak již bylo zmíněno, svůj potenciál i nevýhody. 

Bohužel v technické a ekonomické oblasti jsou považovány za dosti nákladné, zvláště 

pro odstraňování barviv z odpadních vod menších podniků v rozvojových zemích.  

3.2.3 Biologické procesy 

Biologické ošetření odpadních vod je jednou z nejběžnější a široce používanou technikou. 

Při tomto procesu odstraňování barviv je používáno mnoho specií. Tato metoda je v porovnání 

s předcházejícími považována za relativně cenově přijatelnou, s nízkými provozními náklady 

a hlavním přínosem biologického ošetření je, že koncové produkty jsou kompletně 

mineralizovány a nepředstavují tak toxický odpad. Proces může probíhat třemi cestami – 

aerobním, anaerobním či kombinovaným ošetření.  

Při aerobním způsobu odstraňování barviv jsou používány nejčastěji bakterie a houby, 

jež vylučují enzymy, které rozkládají organické struktury nejenom barviv. Výzkum v oblasti 

identifikace a izolace bakterií schopných degradace barviv trvá již přes 25 let [4, 5]. Mnoho 

trifenolmethanových barviv se podařilo úspěšně odbarvit, přesto je důležité zmínit, 

že syntetická barviva, jsou při klasickém aerobním procesu různě náchylná k rozkladu 

aktivovaným kalem [6]. Pokusy vyvinout kmeny, které by byly schopny rozložit všechny typy 

barviv, vedly většinou k tomu, že byly nalezeny kmeny rozkládající specifická barviva [7]. 

Byla studována řada kmenů hub - např. Phanerochaete chrysosporium [8, 9], 

mikroorganismů - Rhyzopus oryzae, Cyathus bulleri, Coriolus versicolour, Funalia trogii, 

Laetiporous sulphureus, Streptomyces sp. atd. [42-44], které byly schopné odstranit široké 
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spektrum barviv. V těchto uvedených studiích byly zkoumány faktory ovlivňující toto 

odstraňování – přítomnost a koncentrace polutantů, koncentrace barviva, výchozí pH 

a v neposlední řadě teplota vody. 

Anaerobní ošetření bylo aplikováno na širokou škálu syntetických barviv [4, 45] a ačkoli 

při aerobním rozkladu bylo zaznamenáno spoustu úspěchů, většina azobarviv stále odolávala 

biologickému rozkladu, dokud nebyla provedena úspěšná anaerobní biodegradace azobarviv 

[4]. Následně byly provedeny další studie [46, 47], kdy se zprvu podařila odstranit dvě 

azobarviva pomocí methanogenního granulovaného kalu, následně pak 20 azobarviv 

prostřednictvím anaerobního granulovaného kalu.  

Kombinované ošetření aerobně - anaerobní je doporučováno s cílem lepšího odstranění 

barevných látek, kvůli pozitivním výsledkům a kompletní mineralizaci, které je dosaženo díky 

synergickému působení různých organismů [48]. Studie [49, 50] prokázaly, že je lepší 

předřadit anaerobní rozklad aerobnímu, kdy se nejprve za redukčních podmínek 

v anaerobních reaktorech přeruší azo- vazby a výsledné bezbarvé aromatické aminy mohou 

být mineralizovány za podmínek aerobních. Tento systém byl doporučen [51] pro ošetření 

odpadních vod obsahující barviva. Jako u všech metod, i zde hraje roli vliv hodnoty pH, 

koncentrace barviva a teplota odpadní vody. Hlavní nevýhodou je nízká biologická 

odbouratelnost barviv, malá flexibilita v provedení, obrovská vyžadovaná plocha a dlouhé 

časy potřebné pro odbarvovací a fermentační procesy.  

3.3 Problematika adsorpce pevná látka - kapalina 

Napříč výčtem výše zmíněných metod je adsorpční proces nejpoužívanějším procesem 

nejenom při odstraňování barviv, ale obecně v odstraňování polutantů z našeho životního 

prostředí, kdy biologické čištění není vhodné, nebo je nedostačující. Nejrozšířenějším 

materiálem pro tyto sorpční účely je aktivní uhlí.  

Historie sorpce na uhlíkatých materiálech v procesu čištění vod sahá až do antických dob 

[11]. První zmínky se datují již od roku 1550 před naším letopočtem na papyrech starých 

Egypťanů a později i v Hippokratových lékařských spisech. 

Jev adsorpce byl objeven roku 1773 C. W. Sheelem po vystavení uhlíku neznámým 

plynům (v tomto období byl objeven kyslík a teorie flogistonu). Hned poté proběhlo mnoho 

studií, například v roce 1785 Lowitz provedl reverzibilní odstranění barviv a zapáchajících 

látek z vody prostřednictvím dřevěného uhlí. Lowitze následovali o pár let později Larvitz 
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(1792) a Kehl (1793) se zjištěním podobného jevu na dřevěném uhlí získaného z rostlin, 

resp. zvířat [10].  

Nicméně termín adsorpce, jako kumulace nebo nakoncentrování látky (adsorbátu) 

z roztoku tekutiny na povrch pevné fáze (adsorbentu) za účinků mezipovrchových 

přitažlivých sil, uvedl poprvé v roce 1881 Kayser [10].  

Jsou rozlišovány dva typy adsorpce: 

Fyzikální adsorpce 

Je zprostředkována silami slabými a nespecifickými interakcemi typu Van der 

Waalsových interakcí. Fyzikální adsorpce může, díky dosahu těchto sil, probíhat do více 

vrstev a adsorbované molekuly lze snadno odstranit ohřevem adsorbentu. Fyzikální adsorpce 

probíhá rychle a je exotermním pochodem, tj. uvolňuje se adsorpční teplo [52].  

Chemisorpce 

Chemisorpce je podmíněna chemickou reakcí mezi adsorbovanou látkou a adsorbentem. 

Vytvářejí se částečné chemické vazby. Obvykle jsou molekuly adsorbátu zachyceny jen 

na určitých místech povrchu adsorbentu (aktivní místa) a tvoří tak na povrchu 

monomolekulární pevně vázanou vrstvu. Uvolněné adsorpční teplo je vyšší, děj je často 

nevratný [52].  

Adsorpce je operací dělící, kontaminant je z vody odstraněn, ale není zlikvidován. 

Kapacita adsorbentu se za určitý čas vyčerpá, adsorbent je nasycen a musí být vyměněn 

nebo regenerován. Při kontinuální adsorpci se používají nejméně dva adsorbéry, 

přičemž jeden je v činnosti a druhý regenerován [53].  

Jedním z nejdůležitějších charakteristik adsorbentu je množství adsorbátu, který může 

nakoncentrovat na svém povrchu a který může být spočítán pomocí adsorpčních izoterem. 

Adsorpční izotermou se rozumí vztah mezi nasorbovaným množstvím adsorbátu vztaženého 

na jednotku adsorbentu a jeho rovnovážnou koncentrací. Pro popis adsorpce je používáno 

spousta modelů, jako je například Langmuirův, Freundlichův, Temkinův, Dubinin-

Radushkevich a mnoho dalších.  
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3.3.1 Modely používané pro popis adsorpčních rovnováh 

Langmuirův model 

Tento model [54] vychází z představy jednovrstevné sorpce na adsorbentu jako inertního 

materiálu s konečným počtem adsorpčních center, která jsou identická a adsorpční teplo, 

které se při adsorpci uvolňuje, není závislé na adsorbovaném množství q. Z tohoto modelu lze 

odvodit rovnici:  

                Eq. 1 

 

kde jsou: qr – naadsorbované množství adsorbátu na jednotku adsorbentu [mg/g],  

qm – maximální naadsorbované množství [mg/g], Ka – rovnovážná konstanta spojená 

s adsorpčním teplem [l/mg], cr – rovnovážná koncentrace [mg/l]. Uvedený popis veličin spolu 

s jednotkami je totožný pro jednotlivé, dále uvedené lineární tvary.  

Výsledné experimentální hodnoty jsou podrobeny lineární regresi, odkud jsou získány 

hodnoty konstant Langmuirovy rovnice. Těsnost průběhu adsorpce s Langmuirovou 

izotermou udává hodnota korelačního koeficientu R
2
.  

Langmuirova izoterma má několik lineárních tvarů: 

Linearizace 1: 
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Linearizace 2:
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V případě porovnání lineární a nelineární regrese lze modelovat nelineární regrese 

vycházející ze základního vztahu pro daný model. Vhodnost daného modelu může být poté 

určena pomocí Akaikova kritéria (AIC), regresního rabatu (D
2
) a Chi

2
 koeficientu (χ

2
). 

Freundlichův model 

Freundlichův model předpokládá adsorpci na heterogenním povrchu s možnými 

interakcemi mezi naadsorbovanými molekulami, rozložení adsorpčních míst 

podle adsorpčních tepel je exponenciální a je možné jej popsat rovnicí [55]:  

          

                      Eq. 6 

kde jsou qr – naadsorbované množství adsorbátu na jednotku adsorbentu [mg/g],  

KF – Freundlichova konstanta spojená s vazebnou energií [mg/g (l/mg)
1/n

], nF – postihuje 

odchylky od linearity adsorpce, cr – rovnovážná koncentrace [mg/l]. 

Pro získání hodnot konstant Freundlichovy izotermy se opět používá lineární regrese 

ve tvaru: 

r

F

Fr c
n

Kq log
1

loglog 
  Závislost: 

rr cnaq loglog    Eq. 7 

Shodně jako u předchozího modelu lze použít modelování nelineární regrese.  

Temkinův model 

Tento model [56] předpokládá, že s pokrytím adsorbentu lineárně klesá teplo adsorpce 

všech molekul, adsorpce je charakterizována jednotnou distribucí vazebných energií 

až do maximální vazebné energie. Obsahuje také faktor, který bere v úvahu druh interakcí 

adsorbát - adsorbent. Lze jej popsat takto: 

 rT

T

r cA
b
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q .ln.          Eq. 8 

linearizovaný tvar: r
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závislost: qr na ln cr. 

člen T

T

A
b

RT
ln je dále v tabulkách označován jako D.  

AT je Temkinova izotermní rovnovážná vazebná konstanta [l/g], bt je Temkinovo teplo 

sorpce [kJ/mol], R je univerzální plynová konstanta [J/(K.mol)] a T je teplota [K], vysvětlivky 

pro qr a cr jsou uvedeny u výše zmíněných modelů.  

Dubinin – Radushkevich model 

Model je široce používaný při popisu sorpce na heterogenních površích, především 

na uhlíkatých materiálech. Použitelnost daného modelu spočívá v tom, že se teplotní závislost 

odráží v adsorpčním potenciálu, kdy jsou adsorpční data při různých teplotách vynesena 

jako přirozený logaritmus adsorbovaného množství oproti druhé mocnině adsorpční 

potenciálu [57]. Lze jej popsat takto:  

)( 2

exp
adk

sr qq


                   Eq. 10 

kde: qr je naadsorbované množství adsorbátu na jednotku adsorbentu [mg/g], qs je 

maximální naadsorbované množství [mg/g], kads je konstanta spojená se sorpční energií 

[mg
2
/J

2
], ε – Polanyiův potenciál [kJ/mol].  

Linearizovaný tvar: 2lnln adsr kqq                 Eq. 11 

závislost: ln qr na ε
2
. 

3.3.2 Modely popisující kinetiku sorpce 

Kromě adsorpčních izoterem se adsorpce popisuje také kinetikou sorpce. Studium 

kinetiky popisuje rozsah záchytu adsorbátu, který v sobě zahrnuje také difuzní proces 

na rozhraní kapalina - pevná látka a ovlivňuje tak dobu záchytu adsorbátu. Mechanismus 

sorpce je závislý na fyzikálním a chemickém charakteru adsorbentu a také na procesu přenosu 

hmoty. 
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Pro popis kinetiky adsorpce se používá řada modelů, nejčastěji používané jsou uvedeny 

v Tab. 2. 

Tab. 2: Nejčastěji používané modely popisu kinetiky adsorpce. 

 

kde:  

qr je naadsorbované množství adsorbátu na jednotku adsorbentu [mg/g], 

qt [mg/g] je množství adsorbátu nasorbovaného v čase t [min],  

α je počáteční rozsah sorpce [mg/(g.min)],  

β je parametr vztahující se k rozsahu pokrytí povrchu a aktivační energii pro chemisorpci [g/mg], 

k je rychlostní konstanta adsorpce pseudo-druhého řádu [g/(mg min)], 

k1 je rychlostní konstanta kinetiky pseudo-prvního řádu [1/min], 

qr,β a qr,α je nasorbované množství na adsorpčních místech α a β [mg/g].  
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3.3.3 Modely popisující mechanismus sorpce 

Ve všech případech posouzení sorpčních dějů a pro určení rychlost-limitujícího kroku je 

důležité pochopit mechanismus sorpce. U sorpčního procesu na rozhraní kapalina – pevný 

látka (adsorbent) je přenos rozpuštěné látky charakterizován několika kroky popisující 

dynamiku sorpce [64]: 

1. přesun adsorbátu z objemu roztoku k povrchu adsorbentu – filmová difúze, 

2. pohyb molekul adsorbátu k vnitřnímu povrchu adsorbentu – částicová difúze, 

3. molekul adsorbátu na vnitřní povrch (póry, kapiláry) adsorbentu – adsorpce. 

Weber-Morrisův difúzní model  

Tento model [64] je velice často používán pro popis adsorpční kinetiky, kdy je zapotřebí 

verifikovat vlivy proti přenosu hmoty na sorpci. Je popsán rovnicí:  

Cktqt  2/1                     Eq. 22 

kde, qt je množství adsorbátu [mg/g] adsorbovaného v čase t [min], úsek C [mg/g] je 

spojen s okamžitou sorpcí, k je rychlostní konstanta [mg/(g.min
1/2

)] spočítaná ze směrnice 

přímky qt versus t
1/2

. 

Pokud při vynesení do grafu lineární úsek vynesených hodnot prochází počátkem 

soustavy souřadnic, je difúze (difúze dovnitř zrna adsorbentu) rychlost limitujícím krokem. 

Nicméně záleží na koncentraci adsorbátu, kdy lineární úseky nemusí procházet počátkem 

kvůli rozdílům v rychlosti přenosu hmoty při počátečním a konečném stavu adsorpce. 

To pak dává informaci o tom, že existuje několik stupňů mezních vrstev a kdy difúze 

představuje, jak rychlost, která je limitující, tak rychlost, tedy regulující krok sorpce [65].  

Boydův kinetický model 

Boydova kinetika se zpravidla užívá pro identifikaci nejpomalejšího kroku adsorpčního 

procesu. Pro účely konstrukce tohoto modelu je zapotřebí rozlišit filmovou difúzi a částicovou 

difúzi molekul adsorbátu. Vztah je vyjádřen [65]:  

 Btn
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                 Eq. 23 
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                   Eq. 24 
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kde qr je naadsorbované množství adsorbátu v rovnováze [mg/g], qt je nasorbované 

množství v daném čase t, F je frakcí adsorbátu adsorbovaného v čase t, Bt je matematická 

funkce F. 

Z prvního vzorce 
 BtF  exp

6
1

2

 není možné spočítat hodnoty B pro každou 

nadsorbovanou frakci, po aplikování Fourierovy transformace a následné integraci získat 

následující aproximace [65]: 

- pro hodnoty F > 0,85 dostáváme  )1ln(4977,0 FBt                Eq. 25 

 

- pro hodnoty F < 0,85 se Bt vypočítá podle      Eq. 26  

Pomocí hodnoty B a známé hodnoty r (poloměru částic adsorbentu) lze spočítat hodnotu 

efektivního difúzního koeficientu D [m
2
/s] viz rovnice: 

  

            Eq. 27 

Podle výše uvedených vztahů lze predikovat mechanismus adsorpčního procesu. 

Na základě vynesení závislosti Bt podle času můžeme pozorovat: 

- vynesené úseky jsou lineární a procházejí počátkem → nejpomalejším krokem 

v adsorpčním procesu bývá vnitřní difúze,  

nebo 

- jestliže je úsek nelineární nebo lineární, ale neprocházejí počátkem → adsorpční proces 

je dán filmovou difúzí nebo chemickou reakcí.  

3.3.4 Parametry ovlivňující adsorpci barviv 

Charakter adsorbentu 

Důležitým parametrem pro posouzení vhodnosti daného adsorbentu je především velikost 

specifického povrchu (SBET), objem a velikost pórů - pórového prostoru. Lepším sorbentem je 

vždy lepší materiál s rozvinutou porézní strukturou ve srovnání se sorbentem neporézním. 

Pro sorpci barviv je důležitá velikost povrchu, především toho vnějšího, který má zastoupeny 

především makro- a mezopóry. Přítomnost mikropórů daného materiálu je také důležitá, 

jelikož se zvětšuje celkový povrch materiálu, nicméně pro velké molekuly barviv nehraje 
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jejich přítomnost tak velkou roli. Je to z toho důvodu, že poloměr mikropórů je ve většině 

případů menší než je velikost molekul barviv, a tím pádem se nemají šanci dostat dovnitř [66-

68]. Proto se pro sorpce barviv preferují adsorbenty s přítomností makro- a mezopórů, 

na které se molekuly barviv mohou snadno navázat a hlavně na povrchu adsorbentu dochází 

také ke tvorbě agregátů barviv [66-68].  

Velikost částic 

V tomto případě obecně platí, že čím je menší velikost částic daného adsorbentu, zvětšuje 

se hodnota specifického povrchu a tím se vytváří další potenciální místa, kam se mohou 

navázat další molekuly barviv. Naadsorbované množství se zvětšuje. Nicméně má to i své 

nevýhody. Pro průmyslové využití je však zapotřebí posoudit použitelnost velikostních frakcí 

materiálu, jelikož se s menšími částicemi sorbentu prodlužuje doba potřebná pro ustanovení 

rovnováhy mezi adsorbentem a adsorbátem a je nutné ještě vyřešit problematickou separaci 

použitého sorbentu z kapalné fáze [10].  

pH kapalné fáze 

Hodnota pH výchozího roztoku je jeden z nejdůležitějších parametrů ovlivňující sorpce 

barviv. Každé barvivo je jiné - reaktivní, kyselá či zásaditá barviva mají specifický charakter 

a v celém rozmezí pH reagují právě podle tohoto aspektu.  

Vyšší hodnota pH pozitivně ovlivňuje sorpci bazických barviv [69-71], u kyselých barviv 

se zvyšujícím se pH obecně klesá naadsorbované množství [69, 71, 72], reaktivní barviva 

sorbují nejvíce v určitém rozmezí hodnot pH [72, 73], poté se začnou chovat jako kyselá 

nebo zásaditá barviva. Toto chování je u kyselých barviv pravděpodobně způsobeno reakcí 

aniontů barviva s vodíkovými kationty, kdy při vyšším pH je produkováno vyšší množství 

OH
- 

aniontů, které brání sorpci barviva na povrchu sorbentu. V případě bazického barviva, 

které produkuje kation C
+
 a redukované ionty CH

+
, s rostoucím pH vzrůstá počet záporně 

nabitých aktivních míst a probíhá asociace kationtů barviv na povrchu sorbentu v důsledku 

elektrostatických interakcí mnohem snadněji [72- 76].  
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Počáteční koncentrace 

Od výchozí koncentrace se odvíjí rychlost ustanovení rovnováhy a také naadsorbované 

množství barviva na daný sorbent. V případě zvyšování koncentrace výchozího roztoku 

dochází k vyššímu naadsorbovanému množství [74, 75, 77-79], nicméně se prodlužuje doba 

potřebná pro ustavení rovnováhy mezi adsorbentem a adsorbátem.  

Teplota 

Měnící se teplota ovlivňuje rovnovážnou kapacitu adsorbentu pro konkrétní adsorbát. 

Zvyšování teploty může na sorpci působit dvěma způsoby. Buď se zvyšováním teploty 

naadsorbované množství stoupá, tedy z teplotní závislosti mohou být získány 

termodynamické parametry, které ukazují na endotermický proces, který je právě zvýšenou 

teplotou podporován [71, 75, 78, 80-85], nebo se jedná o exotermický proces, kdy se zvyšující 

se teplotou dochází ke snížení naadsorbovaného množství barviv [78]. Pravděpodobně tak 

 se zvyšující teplotou dochází k formaci povrchových komplexů nebo zvětšování velikosti 

pórů kvůli chemisorpci barviva na substrát [80] nebo stále větší počet molekul barviva 

získává dostatečnou energii k proběhnutí chemické reakce [81].  

Obsah anorganických solí v roztoku 

Přítomnost anorganických solí nemá v některých případech vliv na sorpci barviv, jejich 

molekuly se nenechají z aktivních míst na sorbentu vytlačit [69], což je důležité pro použití 

v reálných odpadních vodách. 

Byl však studován vliv přítomnosti solí NaCl a CaCl2, kdy se ukázalo, že s jejich 

zvyšující se koncentrací v roztoku snižoval záchyt barviva metylenové modři. Pravděpodobně 

díky kompetitivní sorpci mezi ionty barviva a kationty dané soli [82].  

Daleko větší vliv měla přítomnost anorganických iontů, kdy hrály významnou roli 

v kompetitivní sorpci barviva a aniontů. Bylo zkoumáno, že anionty negativně ovlivňují 

sorpční proces v tomto pořadí PO4
3-

 > SO4
2-

 > CO3
2-

 > NO3
-
 > Cl

-
. Snížení naadsorbovaného 

množství se pohybovalo od 5 do 16 % [86]. 

Přítomnost rozpouštědel 

Anorganické ionty sorpci dokážou negativně ovlivnit. Zvyšující se množství organických 

rozpouštědel, jako je methanol nebo aceton, má rovněž za následek snižování sorpce barviv 

na daný sorbent. Tato skutečnost může vypovídat o charakteru sil (např. Van der Waalsových) 
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odpovědných za sorpci barviv [69]. V mnoha případech reálných odpadních vod ale není 

tak vysoká koncentrace těchto rozpouštědel, aby ovlivňovala sorpci. 

Přítomnost surfaktantů 

Surfaktanty jsou chemické látky, které jsou přítomny v odpadních vodách a podstatnou 

měrou ovlivňují sorpci nejenom barviv, ale i dalších látek [69, 87-90]. Hlavním zdrojem jsou 

prací a čisticí prostředky z domácností, prádelen a samozřejmě také průmyslu. Surfaktanty 

jsou používány jako modifikační látka pro široké spektrum materiálů, protože dokáží 

měnit/vylepšit vlastnosti těchto materiálů. Záleží však na tom, o jaký typ surfaktantu se jedná. 

Pokud se jedná o neionogenní surfaktant, k ovlivnění sorpce bazických ani kyselých barviv 

nedochází. Sorpce bazických (kationtových) barviv za přítomnosti kationaktivních surfaktantů 

nebo kyselých (aniontových) barviv za přítomnosti anionaktivních surfaktantů rovněž není 

ovlivněna. Aby k tomuto ovlivnění došlo, je zapotřebí přítomnost opačně nabitého barviva 

vůči surfaktantu [69]. Ovšem záleží na obsahu surfaktantu v daném vodném prostředí, 

při malých koncentracích sorpci barviva podporuje, ale při větších koncentracích mívá 

surfaktant tendenci vytěsňovat molekuly barviva a tak snižovat jejich sorpci [69, 89].  

Modifikace/aktivace adsorbentu fyzikálně nebo chemicky 

Aktivace nebo modifikace sorbentů je dnes zcela běžná. Provádí se z jednoduchého 

důvodu – zlepšit a rozvinout vlastnosti původního materiálu prostřednictvím fyzikální 

nebo chemické aktivace. Nejčastější je aktivace parou za vysokých teplot po určitou dobu 

[91-95], kdy dochází především ke zvětšení povrchu a porézního systému sorbentu. Chemická 

aktivace probíhá za použití chemických činidel, nejčastěji KOH, NaOH, ZnCl2, CaCl2 [71, 

96-101], kdy je účelem opět zvýšení hodnoty povrchu, mnohdy až dvojnásobně. Výsledná 

adsorpční kapacita je závislá na podmínkách přípravy a na poměru aktivační činidlo/nedopal. 

Bylo zjištěno, že vyšší adsorpční kapacitu vykazoval, například nedopal s aktivačním 

poměrem KOH/nedopal = 3 při 30 °C [71].  
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3.4 Přehled pevných adsorbentů používaných pro odstraňování barviv 

z kapalné fáze 

Jak již bylo zmíněno, barviva obtížně odstranitelná pomocí biologického čištění jsou 

v mnoha případech imobilizována pomocí různých adsorbentů. Jsou charakterizovány 

obrovským povrchem dosahujícím až stovky m
2
/g a vysoce porézní strukturou materiálu. 

Z adsorbentů je nejznámější aktivní uhlí, ale užívá se i řada dalších látek přírodního původu 

(např. zeolity) a v poslední době i synteticky připravených (aluminosilikáty, adsorpční 

pryskyřice). Hledání nových materiálů, nových způsobů příprav, se děje hlavně kvůli relativně 

vysoké ceně aktivního uhlí, jakožto základního materiálu použitelného pro adsorpční procesy, 

ale také z důvodu obrovského množství odpadních materiálů, jejichž potenciál není doposud 

využit. Krátký přehled těchto sorbentů použitých pro odstraňování barviv je uveden v Tab. 3. 

3.4.1 Aktivní uhlí (AC) 

Je jeden z nejstarších adsorbentů připravovaných převážně z uhlí, lignitu, dřeva, 

a je podroben následné fyzikální či chemické aktivaci. Pro fyzikální aktivaci jsou 

charakteristické vysoké aktivační teploty a dlouhé reakční časy, u chemické aktivace 

je zapotřebí reakce s chemickými činidly. Výsledný aktivovaný materiál má vysoce pórovitou 

struktury, obrovský měrný povrch až 2000 m
2
/g a je dostupný ve dvou komerčně běžných 

formách – práškové aktivní uhlí nebo granulované. Ve většině případů užití, nebo studiích, 

je použito granulovaného aktivního uhlí, kvůli lepšímu přizpůsobení v kontinuálních 

operacích, bez nutnosti separovat uhlík z objemu roztoku. I přes to, že je granulovaný AC 

vhodnější pro použití, pro čištění odpadních vod se používá práškový AC kvůli nízkým 

provozním nákladům a kratším reakčním časům, i když jeho použití představuje řadu 

praktických problémů, počínaje nutností odstranění sorbentu z objemu kapaliny [102].  

Jedny z mnoha studií provedl McKay [103] na Filtrasorbu pro odstranění velkého rozsahu 

barviv od kyselých, před disperzní až po přímá. Výsledky byly povzbudivé kromě barviv 

přímých. Jeho dva následovníci Walker [66-68, 104] a Weatherley [66-68, 104] léta zkoumali 

adsorpci kyselých barviv, jako je Tectilon Orange 3G [66, 68, 104], Tectilon Red 2B [67, 68, 

104], Tectilon Blue 4R-01 [68, 104]. Ve struktuře oranže 3G a červeně 2B je obsažena jedna 

nebo dvě azoskupiny, modř 4R-01 se řadí do skupiny antrachinonových barviv. Došli 

k závěrům, že na adsorpci barviv má velký vliv velikost povrchu adsorbentu a velikost 

distribuce pórů. Mikroporézní struktura takový vliv nemá, nejen kvůli velkým molekulám 
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barviv a jejich sterickému uspořádání, které jsou mnohdy větší než je velikost menších pórů, 

ale i kvůli tomu, že na povrchu adsorbentu dochází ke tvorbě jejich agregátů [66-68]. 

Rychlost adsorpčního procesu a hodnota difuzivity je závislá na charakteru difúzního procesu, 

zda se jedná o fyzisorpci nebo chemisorpci, hodnoty může mírně ovlivnit i počáteční 

koncentrace adsorbátu. V případě zvyšování koncentrace Tectilon Red 2B došlo k mírnému 

snížení difuzivity, opět z důvodu tvorby agregátů [67]. Adsorpci těchto barviv popsali autoři 

pomocí Langmuirova a Freundlichova modelu, vhodnější se jevil model Langmuirův [68]. 

Na základě svých studií provedli Walker a Weatherley [104] pilotní studii s reálnou odpadní 

vodou z tiskařského závodu nylonových koberců obsahující nejenom výše zmíněná barviva, 

ale další činidla (fixační látky, zahušťovadla, přípravky pro úpravu povrchu), která jsou 

vyžadována pro úspěšné obarvení. Úspěšnost odstranění znečišťujících látek vyjádřili 

jako snížení chemické spotřeby kyslíku v závislosti na naadsorbovaném množství polutantů.  

Adsorpce kyselých barviv na aktivním uhlí byla předmětem ještě mnoha dalších studií. 

Jednu z nich provedli autoři [105], kteří se zabývali sorpcí jednotlivých barviv (Acid Blue 80 

- AB, Acid Red 114 - AR, Acid Yellow 117 - AY), ale i multikomponentní sorpcí – dvou i tří 

barviv najednou na základě mechanismu mezičásticové difúze. Po 21 dnech byly spočítány 

adsorpční kapacity pro jednotlivá barviva pomocí Langmuirovy isotermy, následně byl použit 

P - faktorový model, kdy koreluje jednosložkový systém s vícesložkovým. Adsorpční kapacita 

pro jednotlivá barviva byla 0,253 mmol/l
 
pro Acid Blue 80; 0,125 mmol/l pro Acid Red 114; 

0,219 mmol/l pro Acid Yellow 117. V binární směsi AB+AR převažovala sorpce AB 

dvojnásobně AR, u AB+AY se s malým rozdílem lépe sorbovala AB, nepatrně lepší sorpci 

vykazovala AY ve směsi AR+AY. V terciárním systému se nejlépe sorbovala AB, ostatní dvě 

barviva se sorbovala téměř stejným množstvím. Předmětem této studie bylo postihnout i vliv 

počáteční koncentrace barviv na rychlost sorpce a na difuzivitu. V jedno- i více složkovém 

systému bylo zjištěno, že s rostoucí koncentrací rostou hodnoty rychlostí sorpce i difuzivity. 

Nejen granulované aktivní uhlí se může používat pro sorpci barviv. V tomto případě byla 

zkoumána sorpce aniontových barviv Remazol Black B (RB5) a Acidol Red 2BE-NW (AR) 

na mikroporézní plsti aktivního uhlí [106]. Autoři zjišťovali závislost rychlosti adsorpce 

na pH a také kinetiku sorpce. Adsorpční kinetika, ireverzibilita procesu a vliv pH naznačuje, 

že adsorpční proces probíhá podle mezičásticového difúzního modelu a to ve dvou krocích, 

kdy se nejprve rychle sorbují molekuly na vnější povrch a poté je rychlost sorpce limitována 

pomalou difúzí molekul barviv do užších mikropórů. Studium adsorpčních izoterem pomocí 
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klasických modelů ukázalo, že v nejlepší shodě s experimentálními hodnotami nasorbovaného 

množství je Khanův model pro barvivo Remazol Black B a Langmuir-Freundlichův model 

pro Acidol Red 2BE-NW, přičemž maximální sorpční kapacita byla 20 a 210 mg/g pro RB5 

a AR. Vliv teploty a obdržené termodynamické parametry ukázaly, že se jedná o spontánní 

a exotermický proces.  

Aktivní uhlí bývá používáno jako samostatný adsorbent, ale existují studie, kde vystupuje 

ve směsi s dalšími materiály – aktivovanými jíly. Kinetika sorpce kyselého barviva Acid Blue 

9, adsorpční rovnováhy a vlivy na sorpci byly zjišťovány autory Ho a Chiang [77]. Studie 

ukázala, že kinetika probíhá mechanismem pseudo-druhého řádu, kdy adsorpční rovnováhu 

lze nejlépe popsat Langmuirovým modelem. Se zvyšováním teploty a také pH docházelo 

k mírnému poklesu adsorpce Acid Blue 9. U vlivu výchozí koncentrace barviva tomu bylo 

naopak, se zvyšující se počáteční koncentrací docházelo k vyššímu nárůstu naadsorbovaného 

množství, ovšem rychlostní konstanta a rychlost reakce se zpomalovala.  

3.4.2 Sorbenty na bázi biologických materiálů 

Dřevěné piliny [78], stromové kapradiny – komplexní materiál z celulózy a ligninu [81], 

rašelina [107], rýžové slupky a sláma [109], prach z cukrové třtiny [110], citrónová kůra 

[111], skořápky z ořechů [112], borovicové piliny [112], ratanové piliny [126], chitin [127], 

a ještě mnoho dalších materiálů, mohou být použity jako biosorbenty nebo jako vstupní 

materiál pro přípravu aktivního uhlí. 

Basic Blue 69 a Acid Blue 25 jsou dvě rozdílná barviva, na kterých byla provedena 

sorpce na dřevěných pilinách o různé velikosti částic [78]. Kinetika sorpce byla studována 

pomocí modelů pseudo-prvního a pseudo-druhého řádu a také difúzního modelu. Autoři 

zjistili, že kinetika probíhá podle pseudo-druhého řádu, rovnovážná data podléhají 

Langmuirově adsorpční izotermě. Adsorpční kapacita zásaditého barviva byla mnohem větší 

než kyselého z důvodu náboje barviva a charakteristiky materiálu. U parametrů, 

jako je velikost částic, bylo zjištěno, že čím menší částice, tím větší je nasorbované množství. 

Bylo také zjišťováno, jak ovlivňuje zvyšující se teplota a počáteční koncentrace sorpci barviv. 

V případě barviva Basic Blue 69 bylo zjištěno, že s rostoucí teplotou i výchozí koncentrací 

se zvyšuje naadsorbované množství, u barviva Acid Blue 25 se zvyšující se teplotou klesá 

naadsorbované množství, ale s rostoucí výchozí koncentrací narůstá [78]. Hodnoty 
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aktivačních energií ukázaly, že se jedná o exotermický proces, ve kterém hraje svou roli 

i chemisorpce.  

Jako velice zajímavý sorbent pro výše zmíněná barviva byla použita také rašelina [107] 

a výtlačky cukrové třtiny z cukrovaru [108]. Autoři došli k podobným výsledkům jako 

v předchozím případě. Zkoumali dále vliv rychlosti třepání na sorpci [107], kdy zjistili, 

že se zvyšující se rychlostí třepání se mírně zvyšuje rychlostní konstanta a také rovnovážná 

adsorpční kapacita. Při menších rychlostech třepání nedochází k úplnému rozptýlení částic 

rašeliny, při rychlostech mezi 400-800 otáček/min už nejsou zaznamenány zřetelné rozdíly, 

což indikuje, že externí transfer hmoty má pouze malý vliv na kinetiku sorpce [107].  

Dalším bazickým barvivem je Basic Brown 1, které bylo sorbováno na rozemleté rýžové 

slupky [109]. Autoři v této studii vyhodnocovali rovnováhu sorpce pomocí nelineárních 

metod a následně je porovnávali i s těmi lineárními. Byly použity izotermy Langmuirova, 

Freundlichova a tříparametrová Redlich - Petersonova. Lineární i nelineární metody ukázaly, 

že adsorpční rovnováhy mohou být popsány pomocí Langmuirova i Redlich - Petersonova 

modelu. Pro získání regresních parametrů jsou však vhodnější nelineární regrese. Maximální 

naadsorbované množství činilo 88,44 mg/g.  

Poněkud zvláštním materiálem pro sorpční účely, pro sorpci bazických barviv 

je na Taiwanu používáno stromové kapradí [81], což je přírodní komplexní materiál 

obsahující převážně lignin a celulózu. Jako modelové barvivo pro sorpci byla použita Basic 

Red 13 a byly zkoumány parametry, jako je vliv velikosti částic a teploty a termodynamické 

parametry. Studie ukázala, že monovrstevná saturační kapacita vzrůstala s klesající velikostí 

částic, izoterma byla popsána Langmuirovým modelem a hodnota qm dokonce dosáhla 

hodnoty 408 mg/g [81]. Zvyšování teploty z 283 na 313 K vedlo ke zvýšení sorpční kapacity 

z 0,702 na 0,9 mmol/g, což ukazuje na endotermický proces. Jednalo se o chemisorpci, 

kdy vzrůstající počet molekul barviva získal dostatečnou energii k proběhnutí chemické 

reakce s ligninem a hemicelulózou. Pokud by se jednalo o klasickou fyzisorpci, docházelo 

by se zvyšující se teplotou obvykle k urychlení ustanovení rovnováhy a ke snížení rovnovážné 

kapacity, k čemuž ale nedocházelo [81]. Kromě toho vytváření některých nových aktivních 

míst pro doplňkovou sorpci na povrchu sorbentu může mít také endotermický charakter. 

Termodynamické hodnoty Gibbsovy energie, volné entalpie a entropie ukázaly 
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na proveditelnost a spontánnost endotermického procesu v závislosti na zvyšující se teplotě 

a na zvyšující se entropii v průběhu sorpce barviva na povrch adsorbentu. 

Ho Y. S. a kolektiv [110] jsou jedním z autorů, kteří se po mnoho let zabývají sorpcí 

nejenom barviv a dalších polutantů na low-cost materiálech. Dalším předmětem zájmu v této 

studii byl materiál opět s vysokým obsahem celulózy a ligninu – prach z cukrové třtiny. 

Bazická barviva, jako je Basic Violet 10 a 1, Basic Green 4 byly použity jako adsorbáty. 

Adsorpční data byla zkoumána pomocí dvouparametrových modelů Langmuirova 

a Freundlichova a tříparametrového Redlich - Petersonova, data byla také podrobena lineární 

i nelineární analýze. Podle Langmuirova modelu byla sorpční kapacita 50,4 mg/g pro Basic 

Violet 1, 20,6 mg/g pro Basic Green 4 a 13,9 mg/g Basic Violet 10. Nejlepší shodu 

s experimentálními daty však prokázala Redlich - Petersonova izoterma. Studie takové 

ukázala, že lineární analýza je sice nejpoužívanější a nejjednodušší analýzou, nicméně 

nelineární Chi
2
 analýza dává přesnější výsledky.  

Cenným zdrojem low-cost materiálu může být také univerzitní restaurace, 

jako je například použití citrónové kůry z této restaurace pro sorpci Malachite Green [111]. 

Opět byla experimentální data podrobena lineárním i nelineárním regresím Langmuirovy, 

Freundlichovy a Redlich - Petersonovy isotermy, kdy bylo zjištěno, že nelineární metody jsou 

vhodnější k nalezení regresních parametrů. Nejlepší shodu jevila Langmuirova a Redlich - 

Petersonova izoterma a maximální sorpční kapacita činila 51,73 mg/g [111].  

V Tab. 3 je uveden přehled adsorbentů a použitých barviv jako adsorbátů, včetně určení 

měrného povrchu dle BET izotermy (SBET), adsorpční kapacity, koncentračního rozsahu, 

kontaktní doby a literárního odkazu.  
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Tab. 3: Přehled použitých adsorbentů pro sorpci barviv a jejich adsorpční kapacity. 

Adsorbent Adsorbát SBET adsorbentu Adsorpční kapacita Koncentrační rozsah Kontaktní 

doba 

Zdroj 

Aktivovaný uhlík 

z rýžových slupek 

Acid Blue 352 m
2
/g 50 mg/g 1 - 50 ppm 10 h [114] 

Aktivovaný uhlík 

připravený 

z přírodního ligninu 

Methylene blue 

 

463,5 m
2
/g 

 

147 mg/g 300 mg/l
 

24 h [116] 

Oxyhumolit Methylene Blue 

Malachite Green 

Acid Orange 7 

Acid Black 26 

- 0,152 mmol/g 

0,278 mmol/g 

0,141 mmol/g 

0,070 mmol/g 

0,1 – 4 mmol/l 72 h [117] 

Aktivovaný uhlík na 

bázi kalů 

CI Basic Red 46 

CI Acid Brown 283 

CI Direct Red 89 

CI Direct Black 168 

253 m
2
/g 188 mg/g 

20,5 mg/g 

49,2 mg/g 

28,9 mg/g 

30 - 250 mg/l
 

2 h [122] 

Chemviron GW CI Basic Red 46 

CI Acid Brown 283 

CI Direct Red 89 

CI Direct Black 168 

1026 m
2
/g 106 mg/g 

22 mg/g 

8,40 mg/g 

18,7 mg/g 

30 - 250 mg/l
 

2 h [122] 

Aktivovaný uhlík 

z odpadu z čaje 

Methylene Blue 

Acid Blue 29 

854,30 m
2
/g 554,30 mg/g 

453,12  mg/g 

50 - 350 mg/l
 

12 h [123] 

Hnědouhelný úletový 

popílek 

Methylene Blue 

Rhodamine B 

Acid Orange 7 

Acid Red 1 

Acid Yellow 11 

Acid Black 26 

5,47 m
2
/g 0,0189 mmol/g 

0,0115 

0,2364 

0,1405 

0,0052 

0,0033 

0,05 - 0,20 mmol/l
 

72 h [121] 

Sphagnum moss 

rašelina 

Basic Blue 69 

Acid Blue 25 

- 23,8 - 195 mg/g 

1,85 - 12,7 mg/g 

50 - 500 mg/l
 

20 - 200 mg/l
 

- [107] 

Dřevěné piliny Basic Blue 69 

Acid Blue 25 

- 24,1 - 69,1 mg/g 

1,01 - 7,53 mg/g 

50 - 500 mg/l
 

20 - 200 mg/l
 

- [78] 
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Tab. 3: Přehled použitých adsorbentů pro sorpci barviv a jejich adsorpční kapacity – pokračování. 

Stromové kapradí Basic Red 13 - 0,778 - 1,01 mmol/g 0,25 - 1,8 mmol/l
 

24 h [81] 

Směs aktivovaného 

jílu/ uhlíku 

Acid Blue 9 - 7,28 - 52,9 mg/g 59,7 - 475 mg/l
 

2,5 h [77] 

Úletový popílek 

z alkalicky upravené 

biomasy 

Reactive Black 5 14,32 m
2
/g 107,53 mg/g 50 – 700 mg/l

 
24 h [124] 

Granulovaný 

aktivovaný uhlík 

Filtrasorb 400 

Tectilon Blue 4R 

Tectilon Red 2B 

Tectilon 

Orange 3G 

1050 - 1200 m
2
/g 537 mg/g 

535 mg/g 

852 mg/g 

100 - 300 mg/l
 

3 týdny [125] 

Kostní moučka 

(Brimac) 

Tectilon Blue 4R 

Tectilon Red 2B 

Tectilon Orange 3G 

100 m
2
/g 476 mg/g 

508 mg/g 

477 mg/g 

100 - 300 mg/l
 

3 týdny [125] 

Skořápky z lískových 

ořechů 

Methylene Blue 

Acid Blue 25 

- 

21,6 m
2
/g 

76,9 mg/g 

60,2 mg/g 

50 – 1000 mg/l 

50 – 500 mg/l 

1 - 3 h [112] 

Piliny z vlašských 

ořechů 

Methylene Blue 

Acid Blue 25 

- 

13,3 m
2
/g 

59,17 mg/g 

36,98 mg/g 

50 – 1000 mg/l 

50 – 500 mg/l 

1 - 3 h [112] 

Piliny z třešní Methylene Blue 

Acid Blue 25 

- 

11,5 m
2
/g 

39,84 mg/g 

31,98 mg/g 

50 – 1000 mg/l 

50 – 500 mg/l 

1 - 3 h [112] 

Dubové piliny Methylene Blue 

Acid Blue 25 

- 

10 m
2
/g 

29,94 mg/g 

27,85 mg/g 

50 – 1000 mg/l 

50 – 500 mg/l 

1 - 3 h [112] 

Piliny z borovice Methylene Blue 

Acid Blue 25 

- 

9,4 m
2
/g 

27,78 mg/g 

26,19 mg/g 

50 – 1000 mg/l 

50 – 500 mg/l 

1 - 3 h [112] 

Smrkové hobliny Methylene Blue 

Egacid Orange 

- 0,060 – 0,165 mmol/g 

0,045 - 0,513 mmol/g 

0,05 - 4 mmol/l 72 h [113] 

Aktivované bambusové 

uhlíky 

Direct Yellow 161 547 – 758 m
2
/g 2,401 mg/g a 1,705 mg/g  pro 

aktivaci kyselinou ortofosforečnou a 

hydroxidem draselným 

24,62 mg/l 21 h [115] 

Bentonit Methylene Blue - 151 – 175 mg/g 200 – 380 mg/l 4,5 h [118] 

Rozsivkové jíly Methylene blue - 40 - 45 mmol/100 g diatomit (0,13 – 1,87 mmol/l) 3 d [119] 

Montmorillonitový jíl Methylene blue 62 m
2
/g 86,32 - 348,87 mg/g 200 – 1500 mg/l - [120] 
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Pomocí „surových“ ratanových pilin byla zkoumána kinetika a mechanismus sorpce, 

adsorpční rovnováhy a vlivy na sorpci malachitové zeleně (basic green 4) na tomto materiálu 

[126]. Adsorpční rovnováhy byly podrobeny Langmuirově a Freundlichově nelineární 

izotermě, které ukázaly, že Langmuirova izoterma vykazovala lepší shodu než Freundlichova 

izoterma a maximální naadsorbované množství činilo 62,7±1,27 mg/g [126]. Studium 

adsorpční kinetiky bylo provedeno prostřednictvím modelů reakce pseudo-prvního 

a pseudo-druhého řádu, které ukázaly, že adsorpce probíhá procesem pseudo-prvního řádu. 

Při určování mechanismu sorpce došli autoři k závěru, že při krátkých časových intervalech je 

rychlost adsorpce kontrolována filmovou difúzí, při delších adsorpčních časech je rychlost 

adsorpce řízena difúzí do pórů. Vliv pH roztoku byl studován v rozmezí 2-12, při pH 2-4 

nasorbované množství vzrůstalo (do 1,22 mg/g), následovalo maximum v oblasti pH 4-9 

(38-42,5 mg/g), které dále vzrostlo při zvýšení na pH 10-12. Autoři [126] odůvodnili toto 

zjištění tím, že při velmi nízkém pH „soupeří“ kationty barviva s vodíkovými kationty o volné 

místo na povrchu adsorbentu, tudíž se sorpce barviva zpomaluje. Zvyšováním pH dochází 

k negativnímu nabíjení adsorbentu, který přitahuje kladně nabité kationty barviva 

prostřednictvím elektrostatických interakcí, sorpci mohou také zvyšovat disociované funkční 

skupiny přítomné na povrchu sorbentu [126].  

Materiál určený spíše pro medicínské aplikace než jako sorbent pro odstraňování barviv 

z vodného prostředí je chitosan připravený z chitinu. Byl použit pro imobilizaci azo- 

a antrachinonových barviv a byly zkoumány adsorpční rovnováhy pomocí Langmuirovy 

izotermy a mechanismus sorpce [127]. Studie ukázala, že Langmuirovým izotermou lze 

popsat adsorpční data a maximální adsorpční kapacita použitého sorbentu je 1,54 mmol/g 

pro Acid Orange 10, 2,66 mmol/g pro Acid Orange 12; 1,11 mmol/g pro Acid Red 1; 

1,25 mmol/g pro Acid Red 73 a 1,03 mmol/g pro Acid Green 25 [127]. Rovnovážné kapacity 

byly popsány Langmuirovým modelem. Dále bylo provedeno šetření pro postihnutí 

mechanismu sorpce, který byl převážně určen mezičásticovou difúzí ze závislosti na tom, jaké 

jsou velikosti pórů, přes které částice difundují [127].  

3.4.3 Průmyslové odpady a vedlejší produkty 

Kromě výše zmíněných biosorbentů a aktivního uhlí jsou velkým zdrojem nových 

sorpčních materiálů i odpady nebo vedlejší produkty z různých průmyslových výrob.  
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Velkou skupinu průmyslových odpadů tvoří popílky, jak úletový popílek, tak ložový 

popel, především ze spalování uhlí v tepelných elektrárnách. 

Mnoho studií se věnuje úletovému popílku, zde je uvedena krátká zmínka. Dále je zmíněn 

i lignin. 

Popely a popílky 

V tomto případě pocházel popílek ze spalování hnědého uhlí (elektráren z ČR, SR 

a Indie) a byl použit pro odstranění bazických (metylenová modř [69, 70], rhodamin B) 

i kyselých barviv (Acid Orange 7, Acid Red 1, Acid Yellow 11 a Acid Black 26) [69]. 

Byly stanovovány adsorpční kapacity, faktory ovlivňující sorpci – pH, přítomnost 

organických solí, organických rozpouštědel a surfaktantů [69], rovněž byla zkoumána kinetika 

sorpce a vlivy výchozí koncentrace, množství adsorbentu a kontaktní doby [70]. Pro studium 

adsorpčních rovnováh byly použity Langmuirovy a Freundlichovy adsorpční izotermy. 

Nejlepší shodu u sorpce methylenové modři na popílku z Indie vykazovala Langmuirova 

izoterma, ze které byla vypočítána maximální sorpční kapacita – 5,72 mg/g [70]. U sorpce 

ostatních barviv na popílcích z ČR a SR byla experimentální data nejlépe popsána pomocí 

zobecněné vícemístné Langmuirovy izotermy, jež poukazuje na heterogenní charakter 

sorbentu. Adsorpční kapacita pro popílek z ČR byla mírně vyšší než pro popílek ze SR 

u sorpce obou bazických barviv (metylenové modře a rhodaminu B), v případě kyselých 

barviv se jejich sorpce na českém popílku pohybovala v rozmezí hodnot 0,003 – 0,24 mmol/g. 

Kinetika sorpce metylenové modři na popílku z Indie byla popsána pomocí reakcí 

pseudo-prvního a pseudo-druhého řádu. Obdržená data se lépe shodovala s kinetikou 

pseudo-druhého řádu, která ukázala na chemisorpční charakter reakce metylenové modři 

na popílku. Byl postihnut také mechanismus reakce, který je řízen částicovou difúzí, někdy 

s převahou externího transferu hmoty, zvláště při počátečních stavech sorpce [70]. Vliv pH 

byl rovněž zkoumán pro zmíněná barviva. Metylenová modř vykazovala zvyšující 

se nasorbované množství při vzrůstajících hodnotách pH [69, 70], kdy se zvyšoval počet 

negativně nabitých aktivních míst, na které jsou pak v důsledku elektrostatických interakcí 

vázány kationty barviva. Sorpce kyselých barviv má při zvyšujícím se pH opačný charakter – 

se stoupající hodnotou pH klesá naadsorbované množství [69]. Množství adsorbentu 

přidaného do roztoku hrálo také svou roli. Procentuální odstranění metylenové modři 

vzrůstalo od 54 do 96 % v závislosti na přidaném množství sorbentu od 8 – 20 g [70]. 

Přítomnost anorganických solí nemá ve většině případů vliv na sorpci barviv, jejich molekuly 
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se nenechají z aktivních míst na sorbentu vytlačit [69], což je důležité pro použití v reálných 

odpadních vodách. Načež použití zvyšujícího se množství organických rozpouštědel, 

jako je methanol nebo aceton, má za následek snižování sorpce barviv na daný sorbent. 

Tato skutečnost vypovídá o tom, jak relativně slabé jsou síly odpovědné za sorpci barviv [69]. 

V mnoha případech reálných odpadních vod ale není tak vysoká koncentrace těchto 

rozpouštědel, aby ovlivňovala sorpci. Látky, které jsou přítomny v těchto vodách a podstatnou 

měrou ovlivňují sorpci nejenom barviv, jsou surfaktanty. Záleží však na tom, o jaký typ 

surfaktantu se jedná. V přítomnosti neionogenního surfaktantu nedochází k ovlivnění sorpce 

ani bazických, ani kyselých barviv, rovněž nedochází k ovlivnění sorpce bazických 

(kationtových) barviv v přítomnosti kationaktivních surfaktantů nebo kyselých (aniontových) 

barviv v přítomnosti anionaktivních surfaktantů. Aby k ovlivnění došlo, je zapotřebí 

přítomnost opačně nabitého barviva vůči surfaktantu [69]. Ovšem záleží na obsahu 

surfaktantu v daném vodném prostředí, při malých koncentracích sorpci barviva podporuje, 

ale při větších koncentracích mívá surfaktant tendenci vytěsňovat molekuly barviva, a tak 

snižovat jejich sorpci.  

Ložový popel, jako druhý typ materiálu z tepelných elektráren spalující uhlí, byl použit 

pro sorpci dvou reaktivních barviv Orange DNA13 a Vertigo Blue 49 [73], kdy byla 

zkoumána kinetika a adsorpční rovnováhy a také možné vlivy na adsorpční proces – výchozí 

pH a koncentrace, kontaktní doba. Adsorpční proces byl popsán pomocí Langmuirovy 

a Freundlichovy izotermy a ukázal lepší shodu s Freundlichovým modelem, který poukazuje 

na heterogenitu daného sorbentu. Kinetika sorpce byla zkoumána pomocí kinetiky prvního 

a druhého řádu. Výsledky ukázaly [73], že adsorpční proces probíhá podle reakce 2. řádu. 

Vliv pH na sorpci je zřetelný pro obě barviva. Při počátečním zvýšení hodnoty pH ze 4 na 7 

dochází k mírnému nárůstu nasorbovaného množství na 6 a 7,22 mg/g pro Vertigo Blue 49 

a Orange DNA13. Další zvyšování pH ze 7 na 9 zaznamenalo pokles adsorpční kapacity. 

Povrch popelu je do hodnoty pH 6 pozitivně nabit, nad touto hodnotou se začíná negativně 

nabíjet a negativně nabitý sorbent díky elektrostatickým repulzím neváže ionty barviva. 

Nejvíce odstraněného barviva bylo dosaženo při pH 7, adsorpční kapacita použitého sorbentu 

byla 13,51 mg/g Vertigo Blue 49 a 4,54 mg/g pro Orange DNA13 [73]. 

Dále byl ložový popel využitý pro sorpci kationtového barviva Vertigo Navy Marine 

(VNM) [74]. Zkoumány byly parametry, jako je vliv pH, vliv kontaktní doby a výchozí 

koncentrace barviva, experimentální data byla vyhodnocena podle Langmuirovy 
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a Freundlichovy izotermy. U prvního parametru - vlivu pH bylo zjištěno, že se vzrůstající 

hodnotou pH vzrůstá i adsorpční kapacita použitého materiálu, kdy se povrch sorbentu nabíjí 

záporně a prostřednictvím elektrostatických sil přitahuje kladně nabité kationty barviva. 

Při nižších hodnotách pH dochází k „soupeření“ H
+
 kationtů s kationty barviva o aktivní místa 

sorbentu. Maximální naadsorbované množství bylo zjištěno při pH 9, a to 3,82 mg/g [74]. 

Kontaktní doba je také velmi důležitým parametrem, při zvyšujících se počátečních 

koncentracích barviva je rovnováha ustanovována velice pomalu, pravděpodobně 

kvůli menšímu zastoupení mikro- a makropórů, ale se zvyšující se počáteční koncentrací 

vzrůstá naadsorbované množství na gram adsorbentu. Adsorpční rovnováhy byly popsány 

lépe Langmuirovou izotermou.  

Všechny popely / popílky pocházející ze spalování uhlí obsahují, tzv. nedopal (nespálený 

uhlík), který se začíná uplatňovat již jako samostatný sorbent. Jelikož se tomuto tématu práce 

věnuje především, bude rozebráno dále v kap. 3.4.6. 

Kaly 

Dalším zajímavým low - cost materiálem je koksárenský odpad z čínské koksovny, 

odebraný z biologického ošetření odpadní vody a následně upraveného HNO3 a použitý 

pro odstranění reaktivního barviva Reactive Red 4 [128]. V závislosti na výchozí hodnotě pH 

docházelo se snižujícím se pH k nárůstu záchytu barviva, maximální odstranění bylo 

při nejnižším pH = 1. Bylo zjištěno, že sorbent nasycený barvivem může být regenerován 

při zásaditém pH = 9, což je velmi důležité pro praktické užití. Se snižujícím se pH vrůstá 

počet vazebných míst, jedná se především o kladně nabité amino- skupiny, zachycující větší 

množství barviva. Ve studii bylo testováno, jak ovlivní přítomnost soli – NaCl odstranění 

barviva. Bylo prokázáno, že NaCl sorpci neovlivňuje. Adsorpční rovnováhy byly popsány 

Langmuirovým modelem, maximální adsorpční kapacita při pH = 1 činila 70,3 ± 11,1 mg/g 

[128].  

Vysokopecní kaly a aktivovaný materiál vytvořený z odpadní uhlíkaté suspenze z výroby 

hnojiv byly použity pro adsorpci tří barviv – Ethyl Orange, Metanil Yellow a Acid Blue 113 

[129]. Pro posouzení sorpce barviv na uhlíkatém materiálu byl zkoumán vliv kontaktní doby, 

výchozí koncentrace a velikost částic. Na počátku experimentu probíhala sorpce všech barviv 

poměrně rychle, k ustanovení rovnováhy dostačovala kontaktní doba 45 minut. 

Se zvyšováním výchozí koncentrace a menší velikosti částic se naadsorbované množství 
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zvyšovalo. Účinnost sorpce uhlíkového materiálu a vysokopecního kalu byla porovnána také 

s vysokopecním odpraškem a struskou. Maximální naadsorbované množství barviv na daných 

sorbentech odpovídalo porozitě a velikosti povrchu v pořadí od nejvyššího po nejnižší v tomto 

pořadí: uhlíkatý materiál < vysokopecní kaly < vysokopecní prach < vysokopecní struska. 

Pro konkrétní barviva byla naadsorbovaná množství na uhlíkatém materiálu (UM) 

a vysokopecním kalu (VK) následující: 198 mg/g UM a 1,3 mg/g VK pro Ethyl Orange, 

211 mg/g UM a 1,4 mg/g VK pro Metanil Yellow a 219 mg/g UM a 2,1 mg/g VK pro Acid 

Blue 113 [129]. Adsorpční proces vykazoval fyzikální a také exotermický charakter, jelikož se 

zvyšující se teplotou klesalo naadsorbované množství daných barviv. Adsorpční proces byl 

popsán Langmuirovou izotermou a kinetika sorpce probíhala prostřednictvím reakce prvního 

řádu. 

Kal pro sorpce reaktivních barviv metylenové modři a Reactive Red 4 může pocházet 

i z biologického čištění koksárenské odpadní vody [72]. V této studii bylo předmětem 

zkoumání ovlivňování sorpce prostřednictvím pH a popis adsorpčních rovnováh. Hodnota pH 

v tomto případě hrála zásadní roli v odstraňování barviv. V prvním případě metylenové modři 

při zvyšování hodnoty pH docházelo k většímu záchytu barviva na kalu, největší množství 

bylo zachyceno při pH 9, a to 235,3 mg/g. U kyselého barviva Reactive Red 4 tomu bylo 

opačně, naadsorbované množství se zvyšovalo se snižujícím se pH. Největší záchyt byl 

při pH = 1 – 73,7 mg/g [72]. Obdobné výsledky byly obdrženy kolektivem autorů [69, 70]. 

Adsorpční rovnováhy byly popsány dvěma adsorpčními modely – Langmuir a Freundlich, 

lepší shodu vykazoval model Langmuirův. 

Předposledním low - cost adsorbentem ve výčtu průmyslových odpadních materiálů je kal 

hydroxidů kovů z galvanizovny. Prostřednictvím tohoto materiálu zkoušeli autoři odstranit 

barviva naftolovou zeleň B a Congo red v závislosti na řadě parametrů ovlivňující záchyt 

barviv na tomto sorbentu [75]. Prvním důležitým parametrem byl vliv pH, kdy se od hodnoty 

pH 2 až do 6 zvyšoval záchyt naftolové zeleně B, dalším zvyšováním už naadsorbované 

množství mírně klesalo. U barviva Congo red byl zaznamenán největší záchyt v rozmezí pH 

2-7, zvyšováním pH docházelo k poklesu zachyceného množství. V rozmezí hodnot pH 2-7 je 

sorbent pozitivně nabit prostřednictvím H
+
 iontů a zvyšováním hodnoty pH se nabíjí záporně 

díky OH
-
, obě barviva mají při nízkých pH záporný náboj a tudíž preferují sorpci při nižších 

hodnotách prostřednictvím elektrostatických sil [75]. Kontaktní doba a výchozí koncentrace 

rovněž ovlivňuje záchyt barviv. S delším časem třepání a zvyšující se počáteční koncentrací 
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se zvyšuje naadsorbované množství barviva. Při počáteční koncentrace 200 mg/g barviva byla 

adsorpční kapacita daného materiálu 40 mg/g pro Congo red a 10 mg/g pro naftolovou zeleň 

B [75]. Sorpce byla rovněž ovlivňována teplotou, v rozmezí 15–50 °C se zvyšující se teplotou 

vzrůstalo odstranění barviv. Na základě teplotní závislosti byly určeny i termodynamické 

parametry. Hodnota ∆H ukázala na endotermický charakter adsorpce, ∆G na spontánní 

charakter reakce a ∆S na vzrůstající neuspořádanost během sorpce barviv na rozhraní 

kapalina/pevná látka. Kinetika sorpce byla popsána modelem pseudo-prvního a pseudo-

druhého řádu a také mezičásticovou difúzí. Experimentálnímu průběhu nejlépe odpovídal 

mechanismus pseudo-druhého řádu [75].  

Vedlejší produkty výrob 

Lignin, z papírenského průmyslu, získaný z pšeničné slámy byl studován kolektivem 

autorů [130] pro odstranění reaktivního barviva Brilliant Red HE-3B. Sorpční rovnováhy byly 

studovány podle Langmuirovy, Freundlichovy, Dubinin - Raduskevich a Temkinovy izotermy, 

Výsledky R
2
 ukázaly nejlepší schodu s Langmuirovou izotermou a adsorpční kapacita ligninu 

byla 10,173 mg/g [130]. Kinetická studie byla provedena pomocí modelů pseudo-prvního 

a pseudo-druhého řádu, v lepší shodě byl model druhý. Rovněž byl zkoumán vliv teploty 

a vypočítány termodynamické parametry sorpčního procesu. Se zvyšující se teplotou 

se zvyšovalo naadsorbované množství, což poukazovalo na endotermický charakter sorpce, 

který byl potvrzen i kladnou hodnotou volné entalpie. Spontánnost děje ukázala hodnota 

Gibbsovy energie a zvyšující se hodnota entropie v průběhu sorpčního procesu [130].  

Pro záchyt azobarviva C. I. Direct Brown 1:1 by testován uhlíkový odprašek – vedlejší 

produkt získaný při karbonizaci uhlí [131]. Studium sorpční kinetiky ukázalo, že u všech tří 

použitých materiálů probíhá sorpce ve třech fázích. V první fázi probíhá téměř okamžitá 

sorpce, pravděpodobně díky chemické reakci mezi molekulami adsorbátu a povrchem 

adsorbentu – chemisorpční mechanismus. Fáze druhá naznačovala postupné dosahování 

rovnováhy a zaplňování všech aktivních míst. Třetí fází už bylo dosaženo rovnovážného stavu 

mezi adsorbátem a adsorbentem. Studium sorpční rovnováhy bylo provedeno prostřednictvím 

Langmuirovy izotermy, která byla v dobré shodě s experimentálními daty. Adsorpční kapacita 

použitých sorbentů byla 6,4 mg/g pro nespalitelný zbytek, 4,1 mg/g pro lignit a 2,04 mg/g 

pro černé uhlí [131]. Interakce uhlíkatý materiál - barvivo byla popsána kinetikou prvního 

řádu a studium mezičásticové difuze ukázalo, že není jediným procesem ovlivňující rychlost 
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reakce. Autoři [131] také prováděli desorpční a přerušované sorpční studie s navázaným 

barvivem na adsorbentu pomocí přidání NaOH a HCl, při kterých byl prokázán chemisorpční 

charakter reakce. Hodnota pH ovlivňovala množství nasorbovaného množství, kyselé 

nebo zásadité pH zpomalovalo sorpci pravděpodobně díky produkci H
+
 nebo OH

-
 iontů, 

které inhibovaly sorpci. Maximální odstranění barviva bylo při neutrálním pH.  

3.4.4 Adsorbenty připravené za použití pyrolýzy 

Běžným zásaditým barvivem, dostupným ve většině laboratoří je krystalová violeť. 

Spolupráce indických autorů [80] spočívala v adsorpci tohoto barviva na uhlíkatém materiálu 

připraveného z pilin tvrdého dřeva při různých teplotách. Rovnovážná data byla popsána 

prostřednictvím Langmuirovy, Freundlichovy, Radke - Prausnitzovy a Redlich - Petersonovy 

izotermy. Bylo zjištěno, že se zvyšující se teplotou narůstá maximální naadsorbované 

množství violeti, pravděpodobně kvůli chemisorpci barviva na substrát prostřednictvím 

formace povrchových komplexů nebo kvůli zvětšování velikosti pórů se zvyšující se teplotou 

[80]. Hodnoty termodynamických parametrů indikovaly, že se jedná o spontánní 

endotermický proces v daném teplotním intervalu (288–323 K). Byl zkoumán vliv velikosti 

částic, který ukázal, že menší částice vykazovaly větší naadsorbované množství. Nejvhodnější 

model pro popis sorpčního děje v závislosti na teplotě a velikosti částic byl Langmuirův 

model, podle kterého bylo qmax 341 mg/g. [80]. Studium vlivu faktorů na kinetiku sorpce 

ukázalo, že menší částice adsorbentů, nízké počáteční koncentrace a vyšší teploty podporují 

adsorpční proces.  

Malachitová zeleň a její sorpce byla zkoumána i na dalších materiálech, jako jsou 

pyrolyzovaný odpadní materiál z papírenského průmyslu (POM) a smrková kůra [132]. 

Pyrolyzovaný materiál z papírenského průmyslu vykazoval větší imobilizaci 

pro malachitovou zeleň než pyrolyzovaná smrková kůra. Zvýšení výchozí koncentrace 

barviva neměla vliv na odstranění prostřednictvím pyrolyzovaného materiálu z papírenského 

průmyslu, ale velký vliv měla na odstranění prostřednictvím pyrolyzované smrkové kůry, 

kde se zvyšující se počáteční koncentrací barviva klesalo jeho procentuální odstranění [132]. 

Bylo také zjištěno, že elektrická vodivost měřená po jedné hodině míchání suspenze 

pyrolyzovaných materiálů v roztoku barviva o dané výchozí koncentraci se pro POM rapidně 

zvýšila, pro sorpci s pyrolyzovanou smrkovou kůrou toto zvýšení nebylo tak radikální. 
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Bylo také zjištěno, že přidání adsorbentu do roztoku malachitové zeleně podstatně zvyšuje 

hodnotu výchozího pH přibližně ze 4,4 až na 8,2 pro oba použité sorbenty [132]. 

Pyrolýzu lze využít nejen ke zlepšení sorpčních vlastností biologických (rostlinných) 

materiálů, jako např. dřeva [80] či kůry [132]; velmi dobrých výsledků bylo dosaženo 

např. i u vysušeného čistírenského kalu z čistíren odpadních vod [133] – v tomto případě byla 

pyrolýza kombinována s aktivací pomocí ZnCl2.Tento materiál byl použit pro sorpci kyselého 

barviva Acid Orange 51 a zásaditého Safraninu [133]. Experimentální data ukázala, že sorpce 

kyselého barviva Acid Orange 51 klesala se zvyšující se hodnotou pH, ovšem zásadité 

barvivo Safranin vykazovalo nejlepší sorpci při neutrálních nebo zásaditých hodnotách pH. 

Pro Safranin byla ustanovena rovnováha za kratší čas než v případě Acid Orange 51 [133]. 

Vliv teploty pro obě barviva byl obdobný, se zvyšující se teplotou rostlo naadsorbované 

množství a ukázalo tak na endotermický charakter sorpce. Adsorpční rovnováhy byly 

podrobeny lineárním i nelineárním regresím pro nalezení nejlepší metody k získání parametrů 

izoterem. Nejlepší shodu vykazoval Redlich - Petersonův model, maximální adsorpční 

kapacita činila 248,70 mg/g pro Acid Orange 51 a 525,84 mg/g pro Safranin. Studium 

adsorpční kinetiky ukázalo shodu s Elovich modelem indikujícím, že rychlost chemisorpce 

je řídícím krokem [133]. 

3.4.5 Další možné adsorbenty 

Mezi přírodní materiály se řadí také zeolity, jejich potenciál pro možnosti využití 

je obrovský. Jedním ze způsobů je odstraňování znečišťujících látek z odpadních vod, 

jako modelový případ takové látky sloužilo v následující studii barvivo metylenová modř 

[82]. Parametry ovlivňující sorpci byly pH, kontaktní doba, přítomnost solí, výchozí 

koncentrace barviva a teplota. Systém byl popsán pomocí lineárních i nelineárních 

adsorpčních modelů – Langmuir, Freundlich, Redlich - Peterson, Koble - Corrigan 

a Temkinovy izotermy. Jak lineární, tak i nelineární metody byly vhodné pro popis 

adsorpčního systému, jako nejvhodnější model se jevil Redlich - Petersonův [82]. Pro popis 

kinetiky sorpce byl rovněž použit lineární i nelineární model, lepší hodnoty vykazoval 

nelineární model kinetiky pseudo-druhého řádu. Efekt pH na sorpci neměl až takový vliv, 

v rozmezí hodnot pH 4-10 bylo naadsorbované množství přibližně konstantní. Podstatný vliv 

měla však přítomnost solí NaCl a CaCl2, kdy se s jejich zvyšující se koncentrací v roztoku 

snižoval záchyt metylenové modři, pravděpodobně díky kompetitivní sorpci mezi ionty 

barviva a kationty dané soli. Zachycené množství metylenové modři bylo dále pozitivně 
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ovlivněno zvyšující se teplotou a počáteční koncentrací, což indikuje, že se jedná 

o endotermický proces. Obdržené hodnoty termodynamických parametrů ∆G
0
, ∆H

0
, ∆S

0
 

rovněž potvrdily, že se jedná o spontánní a endotermický proces [82]. 

Přírodní sorbenty se ve většině případů u sorpčních dějů příliš neupravují a jsou 

používány v surovém stavu. Nicméně existují studie, které tento materiál upravují a vylepšují 

jeho vlastnosti potažením vrstvou oxidů manganu a železa pro adsorpci barviv Basic Fuchsin 

a Crystal Violet [134]. Opět byly zkoumány vlivy výchozí koncentrace barviva, kontaktní 

doby, množství adsorbentu, hodnoty pH. Pro popis adsorpčních rovnováh a získání parametrů 

byla použita nelineární regrese 4 adsorpčních modelů – Langmuir, Freundlich, 

Dubinin - Radushkevich a Toth. V nejlepší shodě s experimentálními daty byly modely 

Langmuirův a Tothův, které ukazují na homogenní povrch sorbentu. Maximální adsorpční 

kapacity byly 10,36 mg/g pro Basic Fuchsin a 20,64 mg/g pro Crystal Violet [134]. Adsorpční 

kinetika byla popsána pomocí reakce pseudo-druhého řádu a rovněž uvádí, že jedno adsorpční 

místo na povrchu adsorbentu je obsazeno divalentním ionem barviva [134]. Zvýšené množství 

přidaného materiálu do roztoku barviva, zvyšování hodnoty pH a teploty pozitivně ovlivňuje 

sorpci barviv. Negativní hodnota ∆G
0
 a pozitivní ∆H

0 
indikují spontánní a endotermický 

charakter sorpce, pozitivní hodnota ∆S
0
 udává vzrůstající neuspořádanost na rozhraní kapalné 

a pevné fáze. 

Modifikací ko-precipitačních metod mohou být připraveny speciální materiály – 

kalcinované dvojvrstvé hlinito-hořečnaté hydroxidy, pomocí kterých autoři prováděli záchyt 

naftolové zeleni B [86]. Maximální naadsorbované množství činilo 193,4 mg/g 

při parametrech 1 g/l sorbentu, výchozí koncentraci barviva 200 mg/l, pH = 10 a kontaktní 

době 80 minut [86]. Se vzrůstajícím množstvím přidaného sorbentu odstranění barviva 

stoupalo, ale nad množství 1 g sorbentu už nemělo větší efekt. Vzrůstající pH od hodnoty 

4 - 10 napomáhalo sorpci, další zvýšení na hodnotu pH 12 vedlo již k poklesu zachyceného 

množství. Přítomnost anorganických iontů hraje významnou roli v kompetitivní sorpci 

barviva a aniontů. Anionty ovlivňují sorpční proces v tomto pořadí 

PO4
3 
> SO4

2 
> CO3

2 
> NO3

-
 > Cl

-
, snížení naadsorbovaného množství se pohybuje od 5 - 16 % 

[86]. Adsorpční proces je popsán dobře jak Langmuirovým, tak Freundlichovým modelem, 

termodynamické parametry ∆G
0
, ∆H

0
, ∆S

0
 ukázaly, že se jedná o spontánní, exotermický 

proces doprovázený sníženou neuspořádaností systému na rozhraní dvou fází.  
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Polyuretanové pěny jsou doménou automobilového průmyslu, ale mohou být taky použity 

jako sorbenty. Modifikované, oxidy chitosanu a grafitu, byly zkoumány pro odstraňování 

Crystal Violet z vodných roztoků [83]. Zvyšováním dávky adsorbentu z 10 na 50 mg/ml 

docházelo ke zvyšování záchytu barviva ze 70 na 97 %, přidáním dávky věší než 50 mg/ml už 

nemělo další vliv a adsorpce zůstala téměř nezměněna. V teplotním intervalu 20–35 °C 

docházelo ke zvýšení sorpce a byl dokázán endotermický charakter reakce. Při dalším 

zvyšování teploty až do 50 °C již nedocházelo ke zřetelným změnám, jelikož byl sorbent 

téměř obsazen molekulami barviva - účinnost odstranění byla 99,2 % [83]. Kinetika sorpce 

byla popsána prostřednictvím reakce pseudo-druhého řádu poukazující na chemisorpční 

mechanismus. Experimentální data vykazovala shodu s Langmuirovým modelem, maximální 

adsorpční kapacita činila 64,9 mg/g [83]. Záporná hodnota ∆G
0
 a kladná hodnota ∆H

0
 

potvrdila spontánnost a endotermický charakter adsorpčního procesu.  

3.4.6 Nedopaly 

Nedopaly se svým charakterem řadí mezi odpadní materiály, jelikož jsou běžnou součástí 

téměř všech popelů či popílků.  Jako zdroj nedopalů mohou tedy sloužit úletové popílky 

a ložové popely vznikající nejen při spalování uhlí, ale také při spalování dalších materiálů - 

např. topných olejů. Z popelů se následně musí vyseparovat ručně nebo za pomocí speciálních 

technik, nebo se používá i s původním materiálem - popelem.  

3.4.6.1 Separace nedopalu  

Separace nedopalu z popela může v průmyslovém či laboratorním měřítku probíhat 

různými způsoby.  

V USA byla vyvinuta speciální metoda na základě předběžného suchého 

triboelektrostatického obohacení nebo mokrou cestu následovanou centrifugací na základě 

hustotního gradientu s vysoce hustotním lithium-polywolframovým médiem [135, 136]. 

Tato triboelektrostatická separace byla v laboratorních podmínkách provedena 

triboelektrickým nabitím nedopalu a popílku na opačnou polaritu a jejich následné 

odseparování při průchodu přes statické elektrické pole, kde se vybijí. Frakce jsou následně 

sbírány na elektrodách [76]. Další možností jsou například sítovací techniky za účelem 

dosažení vzorku s vysokým obsahem uhlíku [84, 137], s následným použitím „sink - float“ 

separačními metodami [137] nebo promývací techniky [71]. Gravitační separace za použití 
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různých tekutin a pěnové flotace [91] byla rovněž použita pro získání příslušného materiálu. 

Obdržený materiál může být přímo použit pro sorpční účely a studie, nebo se může ještě dále 

aktivovat za účelem vylepšení jeho dosavadních vlastností. Aktivaci nedopalu bude věnována 

pozornost v souhrnu parametrů ovlivňujících sorpci.  

3.4.6.2 Charakter uhlíkatého materiálu 

Chemická a mineralogická analýza nedopalu může být do jisté míry ovlivněna separační 

technikou, obzvláště pokud se jedná o mokrý proces, kterým se mohou do vodného média 

vyloužit určité složky ze separovaného materiálu, nebo může separační médium ovlivnit 

distribuci pórů nebo dokonce kontaminovat vzorek. V Tab. 4 [138] je uveden příklad analýzy 

dvou nedopalů (pocházejících z černého a hnědého uhlí).  

Studie Bartoňové [138, 139] uvádí, že mineralogické složení může být ovlivněno 

podmínkami spalovacího procesu (teplotou spalování) v elektrárnách daného paliva. 

Nejčastější mineralogické fáze vyskytující se v nedopalech jsou křemen, anhydrit, kaolinit, 

určité druhy slíd, kalcit, magnetit, hematit, při vyšších teplotách spalování může být přítomen 

i mulit cristobalit a také taveniny hlinitokřemičitanů [138, 139].   

Tab. 4: Chemická analýza nedopalů z ložového popela fluidních elektráren při spalování hnědého 

a z černého uhlí [138]. Separace nedopalů byla provedena ručně, na suché cestě.  

Chemická analýza Nedopal 

Černé uhlí Hnědé uhlí 

Obsah popela (%) 37,42 52,65 

S (%) 0,41 0,81 

Cl (ppm) 276 164 

V 137 496 

Cr 62 107 

Ni 44 54 

Cu 76 548 

As 5,6 12 

Se 1,0 4,8 

Sb 10 1,2 

Hg 0,1 0,011 

Pb 44 26 

 

Morfologie částic pomocí SEM metody ukazuje [140], že částice nedopalu, který 

nepochází ze spalování uhlí, ale z popílků po spalování topných olejů, jsou převážně sférické 

od několika po desítky mikrometrů a drobné prachové částice jsou až několik mikrometrů 

velké.  
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Obecně částice nedopalu mohou mít různé povrchové struktury – pórovité, s hladkým 

povrchem poseté póry, nebo napěněné - s roztřepeným povrchem a obrovským objemem 

pórů. Nedopaly mají velmi dobře rozvinutou mezo- až makroporézní strukturu.  

Velikost částic, specifický povrch a velikost pórů  

Specifický povrch (měrný povrch) závisí na spoustě parametrů, a u nedopalů se vlastnosti 

mohou podstatně lišit, především podle procesu separace a jeho účinnosti. Nedopal 

ze spalování topných olejů, vykazuje specifický povrch hodnotu 16-33 m
2
/g [140] a velikost 

částic může být až několik stovek nanometrů. Velikost pórů byla pro tento nedopal 

od 10-0,2 µm, čímž ukazuje na převážné zastoupení makropórů [140]. Velikost specifického 

povrchu může být také ovlivněna například teplotou při aktivaci nedopalu, kdy se rozvíjí 

především oblast mezopórů [91]. V literatuře [96] jsou například prezentovány nedopaly 

z ložového popela z uhelné elektrárny, které vykazovaly povrch cca 290 m
2
/g, a které 

už se hodnotou podobaly komerčnímu aktivnímu uhlí. Tyto zmínění nedopaly vykazovaly 

nepravidelné agregáty s mezoporézní a makroporézní strukturou [96]. U polétavých popílků 

uvádí literatura [85] například hodnotu SBET 224 m
2
/g.  

3.4.7 Nedopaly jako sorbenty barviv z kapalného prostředí 

Nejprve byly provedeny studie na samotném popílku s obsahem nedopalu [84], kdy 

se porovnával materiál bez obsahu, s nízkým a vysokým obsahem nedopalu. Samotný popel 

převážně obsahuje anorganický podíl, takže výsledný materiál vykazuje velice malý 

specifický povrch. Se zvyšujícím se obsahem nedopalu – uhlíkaté složky stoupá hodnota SBET 

a je možné tento materiál použít jako sorbent pro barviva. Jako modelové látky byly zvoleny 

zásadité barviva metylenová modř a Crystal Violet. Čistý popel bez nedopalu vykazoval 

adsorpční kapacitu pro obě barviva okolo 2 x 10
-6

 mol/g, s rostoucím obsahem nedopalu 

(organické složky a zvyšující se porézní struktura) se celkové zachycené množství na popelu 

s velkým obsahem nedopalu pohybovalo 1,2 x 10
-4

 mol/g pro metylenovou modř 

a 8,2 x 10
-5

mol/g pro Crystal Violet [84]. Experimentální data byla popsána pomocí nelineární 

jedno - místné a dvou - místné Langmuirovy a Freundlichovy izotermy, nejlepší model byl 

dvou - místný Langmuir, což ukázalo na heterogenitu adsorbentu. 

Metylenová modř byla sorbována stejným kolektivem autorů, už na z popílku 

vyseparovaném nedopalu [137]. Adsorpční kapacita činila 2,5 x 10
-4

 mol/g a adsorpční proces 

byl ovlivněn výchozí koncentrací barviva, hodnotou pH roztoku, velikostí částic, teplotou 
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a byla také byla zkoumána kinetika reakce. Množství zachyceného barviva sice s rostoucí 

výchozí koncentrací stoupá, nicméně je zapotřebí delšího času než 800 hodin pro dosažení 

rovnováhy [137]. Vyšší hodnota pH má pozitivní vliv na sorpci metylenové modři, vysvětlení 

je uvedeno níže [71]. Rovněž kladně ovlivňuje sorpci zvyšující se teplota v rozmezí 30-50°C 

a snižující se velikost částic. Dynamika sorpce byla popsána reakcí pseudo-druhého řádu 

a adsorpce je řízena dvoustupňovým difúzním procesem – vnější povrchovou sorpcí 

a mezičásticovou difúzí [137]. 

Na vyseparovaném nedopalu z popílku byla provedena sorpce barviv Acid Black 1 

a Basic Violet 3 [71]. Byly zkoumány vlivy pH, velikosti částic, teploty, rovněž bylo 

provedeno modelování kinetiky a určen mechanismus sorpce. Vyšší hodnota pH pozitivně 

ovlivňovala sorpci bazického barviva, u kyselého barviva se zvyšujícím se pH klesalo 

naadsorbované množství. Toto chování bylo u kyselého barviva pravděpodobně způsobeno 

reakcí aniontů barviva s vodíkovými kationty, při vyšším pH je produkováno větší množství 

OH
-
, které brání sorpci barviva na povrchu sorbentu. V případě bazického barviva, 

které produkuje kation C
+
 a redukované ionty CH

+
, s rostoucím pH probíhá asociace kationtů 

barviv na povrchu sorbentu mnohem snadněji [71]. Se zvyšující se teplotou v rozmezí 

30-50 °C a se zmenšující se velikostí částic vzrůstalo naadsorbované množství. Největší 

zachycené množství bylo 1,97 x 10
-4

 mol/g pro Basic Violet 3 a 5,27 x 10
-4

 mol/g pro Acid 

Black 1 [71]. Studium kinetiky a mechanismu sorpce ukázalo pomocí mnoha modelů, 

že dynamika sorpce podléhá reakci pseudo-druhého řádu a že v procesu sorpce hrají roli dva 

mechanismy – externí difúze a difúze dovnitř zrna adsorbentu, přičemž rychlost určujícím 

krokem je externí difúze [71].   

Wang a Li na stále stejném nedopalu sorbovali další bazické barvivo – Rhodamine B [85]. 

Byly zkoumány stejné parametry sorpce, jako v předchozím případě [71]. Hodnota pH, 

teplota i výchozí koncentrace ovlivňovala adsorpční proces stejným způsobem, jak bylo 

uvedeno výše [71]. Porovnání kinetických modelů ukázalo, že experimentální data jsou 

ve shodě s reakcí pseudo-druhého řádu a popis adsorpční rovnováhy je nejlépe popsán 

Langmuirovým modelem. Maximální sorpční kapacita činila 1,5 x 10
-4

 mol/g při 50°C. 

Kromě uvedených parametrů byly ještě spočítány termodynamické parametry ∆G
0
, ∆H

0
, ∆S

0
 

ukazující na spontánnost a endotermický charakter sorpce barviva. Kladná hodnota ∆S
0
 

ukazuje na vzrůstající neuspořádanost v průběhu sorpce. Mechanismus adsorpce je řízen 

dvěma procesy – difúzí a reakcí na povrchu sorbentu [85].  
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Trochu nestandardním uhlíkatým materiálem „nedopalem“ po spalování rýžové slámy 

při teplotě nad 1000°C a jeho použitím pro odstraňování nově připraveného barviva 

Azocoumarin se zabýval egyptský kolektiv autorů [79]. Zkoumali vliv počáteční koncentrace 

barviva, kontaktní dobu, pH roztoku a také vliv teploty. Zabývali se rovněž adsorpčními 

izotermami, kinetikou sorpce a výpočtem hodnot termodynamických konstant. Výchozí 

koncentrace je důležitým parametrem při odstraňování barviva. V tomto případě 

se se zvyšováním počáteční koncentrace snižovalo procentuální odstranění barviva. Množství 

adsorbentu bylo též důležité, kdy autoři přidávali adsorbent do roztoku barviva v rozmezí 

0,1-0,9 g, za účelem zvýšení povrchu a účinnosti odstranění barviva. Adsorpce barviva 

se po přidání tohoto množství (až 0,9 g) zvyšovala, ale další přídavek již nezpůsobil zřetelný 

nárůst sorpce, což pravděpodobně způsobila ustanovená rovnováha mezi kapalnou a pevnou 

fází [79]. Dále byl posuzován vliv pH, při kterém autoři došli k závěru, že se snižujícím se pH 

zřetelně roste naadsorbované množství. Pokud by se pH zvyšovalo, sorbent by se začal 

negativně nabíjet, což není příznivé pro anionty barviv a docházelo by tak k elektrostatické 

repulzi, a tím ke snížení nasorbovaného množství. Teplota v rozmezí 25–60 °C sorpci téměř 

neovlivňuje, byl zaznamenán pouze nepatrný nárůst v naadsorbovaném množství. 

Langmuirův a Freundlichův model byl použit pro popis rovnovážných izoterem, 

experimentální výsledky ukázaly, že v lepší shodě byl Freundlichův model, který poukázal 

na heterogenitu materiálu a na to, že je adsorpce fyzikálního charakteru. Kinetika sorpce byla 

popsána kinetikou pseudo-prvního a pseudo-druhého řádu, vysoké koeficienty korelace 

ukázaly na vhodnější model pseudo-druhého řádu. Hodnoty termodynamických parametrů 

∆G
0
, ∆H

0
, ∆S

0
 zhodnotily adsorpční proces jako spontánní, exotermický a fyzikální proces 

[79].  
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4 Experimentální část 

4.1 Materiály, přístroje a metody 

4.1.1 Adsorbenty 

V této práci byly jako adsorbenty použity dva vzorky nedopalu pocházející z ložových 

popelů odebraných v elektrárně s atmosférickým cirkulujícím fluidním ohništěm, kde bylo 

při dvou spalovacích testech spalováno hnědé uhlí s odpadními materiály (dřevo, štěpka, kůra, 

odpadní papír, plasty, guma apod.) a desulfurizačním aditivem (vápenec) při asi 850°C. 

Z těchto ložových popelů byla ručně vyseparována zrna nedopalu (černá zrna) a namleta 

na velikost částic < 0,09 mm. Tyto dva vzorky nedopalu jsou označeny v celé práci jako N1 

a N2.  

Pro porovnání byly sorpční experimenty prováděny také s původním hnědým uhlím 

(ze kterého oba nedopaly pocházely) a se dvěma vzorky metalurgického 

metalurgického/vysokopecního koksu. Hnědé uhlí (Ad = 22,2%) bylo označeno jako HU 

a pro použité vzorky koksu bylo zavedeno označení K1 (Furnace Coke ERM – EF413) a K2 

(Metallurgical Coke AR – 2772).  

Adsorbát 

Jako barvivo použité v této práci byla zvolena naftolová zeleň B (Acid green 1, 

C. I. 10020) - trisodium; iron(3+); 5-nitroso-6-oxidonaphthalene-2-sulfonate (IUPAC). 

Pro zjednodušení bude v následujícím textu používána zkratka NGB. Barvivo bylo zakoupeno 

od firmy Sigma Aldrich, přičemž tento komerční produkt má molární hmotnost 878,46 g/mol. 

Obsah barviva je cca 50 %. Molekula studovaného barviva je zobrazena na Obr. 1. Zásobní 

roztoky byly připraveny rozpuštěním NGB v demineralizované vodě. Koncentrační rozsah 

tohoto barviva při sorpčních experimentech byl v rozmezí 26-87,8 mg/l. Maximum 

absorpčního pásu NGB ve vodě je 714 nm.  
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Obr. 1: Molekulární uspořádání barviva Naftolové zeleni B (NGB). 

4.1.2 Látky ovlivňující sorpci – tenzidy 

Cetylpyridinium bromid 98% hydrát (1-Hexadecylpyridinium bromid) - CPB 

Tento surfaktant byl zakoupen od Lachemy (Brno, Česká republika) s molární hmotností 

402,47 g/mol. Do roztoku NGB bylo potom přidáváno různé množství této látky (v závislosti 

na výchozí koncentraci použitého roztoku NGB od 0,0018 g po 0,1498 g). Chemická 

struktura a uspořádání surfaktantu je na Obr. 2.  

 

 

Obr. 2: Chemická struktura a uspořádání Cetylpyridinium Bromidu (CPB). 
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Hexadecyltrimethylamonium bromid - HDTMAB 

HDTMAB byl získán od firmy Sigma-Aldrich s molární hmotností 364,45 g/mol. Opět 

bylo do roztoku naftolové zeleně B přidáváno různé množství této látky (v závislosti 

na výchozí koncentraci použitého roztoku NGB od 0,0033 g po 0,0219 g). Chemická 

struktura a uspořádání je na Obr. 3. 

 

 

 

 

Obr. 3: Chemická struktura a uspořádání Hexadecyltrimethylammonium Bromidu (HDTMAB) 

4.1.3 Přístrojové vybavení 

Chemická analýza – energiově disperzní rentgenový fluorescenční spektrometr 

SPECTRO XEPOS, vybavený Rh-rentgenkou, Si(Li) detektorem a 3 polarizačnímu terčíky. 

Použita byla metoda pelet lisovaných s mikromletým voskem (VŠB-TUO). 

Petrografie - Stereomikroskopy NIKON SMZ25 a NIKON SMZ2T (ÚGN AV ČR, v.v.i.). 

FT-IR spektrometr NICOLET 6700 s FT-Ramanovým modulem NICOLET NXR 

(Thermo Fisher Scientific), KBr tablety, 400-4000 cm-1, Transmitance, 64 scanů (ÚGN AV 

ČR, v.v.i.). 

Disperzní Ramanův spektrometr DXR SmartRaman (thermo Scientific, USA) 

s detektorem. Jako měřící technika byla použita 180° stupňová reflexní vzorkovací 

konfigurace. Parametry měření byly excitační laser 532 nm (8 mW), apertura 50 µm, 

expoziční čas 1 sekunda, počet scanů 1000, spektrální oblast 4000-50 cm
-1

(VŠB-TUO). 

Analyzátor SETSYS TG - DTA/DSC 24 s hmotovým spektrometrem (Setaram 

Instrumentation), termočlánek Pt/PtRh 10 %, kelímky z Al2O3, konečná teplota 1000 °C, 

atmosféra vzduch, standard Al2O3 (ÚGN AV ČR, v.v.i.). 
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RTG prášková difrakční analýza - Přístroj Bruker D8 Advance s pozičně citlivým 

detektorem Vantec (VŠB-TUO), Centrum nanotechnologií, Měřící rozsah 7 až 75° 2 theta 

(VŠB-TUO). 

Transmisní elektronový mikroskop JEOL 2010 HC (JEOL Ltd.), Bodové rozlišení: 0,194 

nm, Urychlovací napětí: 80 – 200 kV, Zvětšení: 50 – 1 500 000×,  Zdroj elektronů LaB6 

(UPOL). 

Měrný povrch, distribuce pórů – Sorptomatic 1990 (Thermo Finnigan, Itálie), 

sorpce/desorpce N2. Měrný povrch byl stanoven pomocí metody BET. Na vyhodnocení 

mezopórů byl použit model BJH Poresizes (Barrett, Joyner, Halenda), pro mikropóry byl 

použit model Horvath-Kawazoe Poresizes (VŠB-TUO).  

UV – VIS spektrofotometr (UV-1601, Shimadzu), vzorky byly měřeny při λ=720 nm 

(VŠB-TUO). 

4.1.4 Adsorpční experimenty  

Vsádkové adsorpční experimenty byly provedeny ve 150 ml studovaných roztoků barviva 

(v demineralizované vodě) ve 250 ml PP lahvičkách s přídavkem 0,0375 g nedopalu. 

Při studiu vlivu pH byly roztoky upravovány pomocí HCl a NaOH, v případě studia ovlivnění 

sorpce povrchově aktivními látkami bylo navíc přidáno také různé množství kationaktivního 

surfaktantu. Koncentrace barviva byla 7 – 88 mg/l.  

Všechny adsorpční testy byly provedeny při laboratorní teplotě za použití třepačky Multi-

shaker PSU 20 (Biosan) s rychlostí třepání 200 rpm. Po uplynutí dané kontaktní doby byly 

roztoky centrifugovány na laboratorní centrifuze po dobu 30 minut při 3 500 G. U všech 

roztoků barviva byla poté spektroskopicky změřena absorbance pomocí UV – VIS 

spektrofotometru (UV-1601, Shimadzu) při λ=720 nm. (součástí měření byly i slepé vzorky, 

které měly vždy stejné složení, jen byly bez přídavku nedopalu).  

Maximální adsorpční kapacita byla poté spočítána pomocí vzorce:  

            Eq. 28 

 m

Vcc
q e
e

).( 0 
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kde:  

qe – maximální adsorpční kapacita (mg/g)  

c0 , ce – výchozí a rovnovážná koncentrace roztoku NGB (mg/l)  

V – objem roztoku (l)  

m – hmotnost nedopalu (g) 

4.1.5 Sorpční experimenty se surfaktanty  

Před začátkem měření byla nejdříve ověřena stálost absorbancí jednotlivých roztoků CPB 

a NGB ve vodě a stálost roztoků CPB + NGB. Následně byly proměřeny kalibrační řady 

roztoků NGB s různým přídavkem CPB (roztoky byly poté odstředěny a byly změřeny jejich 

absorbance). V dalším kroku byl proveden experiment s vlivem surfaktantu na sorpci NGB 

na nedopalech (součástí měření byly i slepé vzorky, které měly vždy stejné složení, jen byly 

bez přídavku nedopalu). Experiment byl proveden s třemi řadami vzorků se třemi různými 

výchozími koncentracemi roztoku NGB (52,7 – 87,8 mg/l) a různým přidaným množstvím 

kationaktivního surfaktantu CPB. Měřené vzorky obsahovaly vždy 0,0375 g nedopalu a byly 

následně třepány při 215 rpm 10 dnů. Po uplynutí kontaktní doby byly řady roztoků 

centrifugovány 30 minut při 3500 G, změřena absorbance jednotlivých roztoků při 720 nm 

a spočítána jejich koncentrace. Slepé stanovení bylo od měřených vzorků odečteno. Tento 

postup byl stejný i pro druhý použitý surfaktant HDTMAB. Měření bylo rovněž provedeno 

3x.  

4.1.6 Loužení nedopalů v kyselinách 

Pro získání spektra na uhlík bohatého nedopalu byla provedena demineralizace obou 

nedopalů v HCl a HF následující procedurou. Nejprve byly dvougramové vzorky nedopalů 

N1 a N2 (zrnitost > 0,09mm) vylouženy ve 20 ml 5M HCl při 55°C po 45 minut, následně 

zfiltrovány a promyty destilovanou vodou do odstranění chloridů. Po vysušení byly vzorky 

vylouženy ve 20 ml 5M HF při 55°C po 45 minut, následně byly ještě vylouženy v 37% HCl 

při 55°C po dobu 45 minut [141]. Nakonec byly vzorky zfiltrovány, promyty destilovanou 

vodou a vysušeny. 
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4.1.7 Výpočty nelineárních regresí 

Parametry byly získány pomocí regresí programu OPStat (Optim), který využívá metodu 

nejmenších čtverců a provádí výpočty pomocí algoritmů (Genetický, Simplex, Levenberg-

Marquardt). Vhodnost daných modelů byla posuzována nejenom podle R2 a χ2, ale také 

pomocí Akaikova kritéria, které je vhodné pro posuzování kinetických modelů s různým 

počtem parametrů. (bylo uvedeno u nelineárních regresí). 

4.2 Charakteristika použitých adsorbentů 

4.2.1 Chemická analýza 

Tab. 5: Hodnoty specifického povrchu a výsledky chemické analýzy obou studovaných nedopalů (N1a N2) 

 N1 N2 

S(BET)  (m2/g) 211 153 

Obsah popela  (%) 66 62,1 

Na2O (%) 0,2 0,2 

MgO (%) 0,6 0,5 

Al2O3 (%) 20,6 19,2 

SiO2 (%) 32,1 28,5 

P2O3 (%) 0,3 0,3 

SO3 (%) 1,8 2,2 

K2O (%) 0,3 0,3 

CaO (%) 1,7 1,2 

TiO2 (%) 5,2 4,6 

Fe2O3 (%) 2,9 4,8 

MnO (%) 0,02 0,07 

 

 

Chemická analýza obou nedopalů je uvedena v Tab. 5. Nedopaly obsahují velkou část 

popela (přes 60%), velké zastoupení zde mají oxidy křemíku (cca 30 %)a hliníku (cca 20 %), 

které jsou v poměru Si : Al = 1 : 0,5-0,64. Dále je přítomen oxid titaničitý (cca 5 %) a oxid 

železitý (cca 3,5 %). Další přítomné oxidy jsou zastoupeny podstatně méně. 

4.2.2 Uhelná petrografie  

Mezostavba textury zrn nedopalů jsou i při velké individuální variabilitě jednotlivých 

částic v popelu zachyceny v mírném zvětšení v napadajícím světle na Obr. 4 a 5. Pokud by 

byla zrna nedopalů mechanicky separována pro praktické použití jako adsorbenty, budou zrna 

nedopalů tvořena uhlíkatou fází (viz dále), ve které jsou rozptýleny minerální částice velmi 
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jemnozrnného primárního popela z uhlí a hrubší bílé částice, které byly identifikovány 

jako CaCO3 (kalcit) s portlanditem (Ca(OH)2). Tyto sekundární fáze pochází z volného CaO 

z primárního popela, který při kontaktu s vodou tvoří portlandit nebo v kontaktu s CO2 kalcit. 

Dále je zde přítomný sádrovec. Další minerály indentifikované např. RTG analýzou 

petrograficky prokázány nebyly, důvodem odchylek v identifikaci je zde velká heterogenita 

velikosti částic nedopalu, tak i minerálních částic. 

V případě, že by bylo možné tato zrna nedopalů technologicky upravit zbavením 

minerálních kontaminací, došlo by ke zvýšení obsahu účinné uhlíkaté složky, která je dále 

popsána. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4: Snímek leštěné plochy tmeleného separovaného nedopalu N1 pod binokulární lupou. Napadající 

světlo. Měřítko na snímku. 

Na Obr. 4 jsou v tmavé textuře zrn s četnými velkými póry (prosvětlené body) přítomny 

světlé částice minerálů z popelovin v uhlí o velikosti 0,1 – 0,01 mm. Světlé části okolí částice 

nedopalu je pojivová hmota preparátu. 
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Obr. 5: Snímek leštěné plochy tmeleného separovaného nedopalu N2 pod binokulární lupou. Napadající 

světlo. Měřítko na snímku 

V tmavé textuře zrn Obr. 5, která je rozrůzněna odrazností, jsou tmavě šedé shluky 

kompaktnější hmoty obklopené tmavší jemnozrnnou uhlíkatou hmotou, která je mírně bohatší 

na minerální primární popelovou fázi vzniklou z uhlí. Částice mají řádově velikost 

0,1 - 0,01 mm. Spolu s nimi se vyskytují zapracované do nedopalové hmoty hrubší bílé 

částice tvořené kalcitem CaCO3 a portlanditem Ca(OH)2. Světlé, rýhované oblasti v okolí 

částice nedopalu tvoří pojivovou hmotu preparátu.  
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4.2.3 Infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací (FTIR) 

 

Obr. 6: FTIR spektrum nedopalů, modrá čára – nedopal N1, červená čára – nedopal N2 

FTIR spektrum (Obr. 6) nedopalu vykazuje v oblasti 4000 - 400 cm
-1

 několik pásů. 

Ve spektru na Obr. 4 jsou přítomny pásy o vlnočtech 3639-3641, 3444-5, 1620-1633, 1457-8, 

1099-1101, 877, 798, 777-779, 693-695 a 470-1 cm
-1

. Absorpční pás okolo 3639-3641 cm
-1

 

indikuje spolu s pásem 1457, resp. 1460 přítomnost portlanditu z přirozeně hydratujícího CaO 

a při přípravě transformujícího na kalcit záchytem CO2 ze vzduchu. Kalcit je tedy 

sekundárním produktem z primárního CaO. Středně silné, široké pásy při 3444-5 cm
-1

 a pásy 

při 1620-1633 cm
-1

 patří pravděpodobně valenčním resp. deformačním vibracím O-H skupin 

[142]. Pás okolo 1100 cm
-1

 odpovídá asymetrickým vibracím Si-O-Si nebo Si-O-Al vazeb, 

je zde také naznačen vývoj dalších pásů okolo 1167 cm
-1

, které by pravděpodobně mohly 

patřit symetrickým deformačním vibracím vázaného hliníku (Al -) [142], což dobře odpovídá 

pásům metakaolinitu. Slabé pásy při 1457-8 a 877 cm
-1

 patří pravděpodobně karbonátům 

a velmi slabý pás při 692-5 cm
-1

 odpovídá kalcitu. Zřetelný doublet při 798 a 776 cm
-1

 opět 

patří vibracím Si-O- [142], tentokrát však jde o vibrace symetrické a patřící křemenu. 
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Pás při 470 cm
-1

 patří asymetrické deformační vibraci -(SiO)n- nebo –(AlO)n- [142], opět 

odpovídající metakaolinitu.  

Nalezené pásy při daných vlnočtech spolehlivě ukazují přítomnost metakaolinitu, 

aluminosilikátových minerálů a křemenu.  

Nedopaly po vyloužení v kyselinách 

Pro získání spektra na uhlík bohatého nedopalu byla provedena demineralizace obou 

nedopalů v HCl a HF (procedura loužení je popsána v kap. 4.1.6 

Spalováním hnědého uhlí ve fluidním ohništi s přídavkem odpadních materiálů 

a s práškovitým vápencem při cca 850°C vzniká metakoks s minerálními příměsemi – 

křemen, metakaolinit a vypálená jílová matrice (pucolán). Po vyloužení nedopalů v HCl a HF 

dochází k rozpuštění silikátových minerálů, křemene a karbonátů, zůstává jen pucolán 

a minerály obsahující vázané železo. Tento fakt dokazuje i vývoj pásů vyloužených nedopalů 

ve spektru (Obr. 7) v oblasti okolo 1000 cm
-1

, kde dochází ke snížení intenzity 

charakteristických pásů asymetrických vibrací Si-O- vazeb. Rovněž v oblasti deformačních 

vibrací 1000-550 cm
-1

 dochází téměř k úplnému vymizení pásů charakteristických 

pro křemen. Také došlo k vymizení pásů pro portlandit. Ovšem v oblasti 550-450 cm
-1

 

dochází k separaci pásů – konkrétně pásů při 525 a 470 cm
-1

, které by pravděpodobně mohly 

patřit vibracím Fe-Al-Si vazeb ve spinelu, který se v prostředí kyselin nerozložil. Spektrum 

na Obr. 7 je blízké Fe-Al-Si spinelu.  
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Obr. 7: Nedopaly po vyloužení v HCl a HF, červená nedopal N2, oranžová nedopal N1 

Popis následujícího Obr. 8: 15 400 - Nedopal N1, světlý prášek popelu po separaci; 

15401 - Nedopal N1, světlá zrna v popelu; 15402 - Nedopal N1, šedá zrna v popelu; 

15403 - Nedopal N1, šedo-hnědá zrna v popelu 

Z popelů po separaci obou nedopalů byla separována zrna (spektrum jednotlivých zrn 

na Obr. 8), která mají obdobnou charakteristiku: 

1. Bílá drobná zrníčka krupicového (pudrovitého) charakteru (15 400) - FTIR spektrum 

ukazuje na přítomnost karbonátů a portlanditu, kdy původní přidaný CaO hydratuje 

na vzduchu za vzniku portlanditu a při přípravě materiálu váže CO2 za vzniku kalcitu. Světlý 

prášek představuje tudíž reakční produkty přidávaného vápence. 

2. Světlá zrna (15 401) plochého tvaru představují produkt z kaolinitu v uhlí. Po spálení 

uhlí je tedy přítomen „pucolán“ metakaolinitového typu. 

3. Šedá nebo šedo-hnědá zrna (15 402-3), která jsou plochá, o velikosti až 0,5 cm. Tyto 

zrna po spálení uhlí pochází z jílové matrice a jsou tvořena metakaolinitem, šedo-hnědá zrna 

ukazují i na malý obsah křemene. Uvnitř zrna je zachovalý metakoks.  
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Obr. 8: FTIR spektra zrn popela, z něhož byl separován nedopal N1 
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Obr. 9: FTIR spektra zrn popela, z něhož byl separován nedopal N2 
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Popis FTIR spekter na Obr. 9: 15404 - Nedopal N2, světlý prášek popelu po separaci; 

15405 - Nedopal N2, světlá zrna v popelu; 15406 - Nedopal N2, středně šedá zrna v popelu; 

15407 - Nedopal N2, šedá zrna v popelu 

Charakteristika je obdobná, jako u nedopalu N1. 

Spektra zrn popela (Obr. 9) obsahující nedopal N2 indikují přítomnost: 

- produktu vypálení kalcitu 

- produktu vypáleného popela + křemen a metakaolinit, kdy se spektra nejblíže podobají 

Fe
3+

Al
4+

 spinelu.  

4.2.4 Ramanovská spektroskopie 

 

Obr. 10: Ramanovo spektrum nedopalu N1 – původní materiál (červená) + materiál vyloužený v kys. HCl 

a HF (zelená) 

Ve spektrech Obr. 10, 11 obou typů nedopalů (vyloužených v kyselinách 

i nevyloužených) jsou přítomny dva hlavní pásy při 1593 a 1345 cm
-1

, které jsou 

charakteristické pro grafitický uhlík. D – pás při 1345 cm
-1

 ukazuje na přítomnost amorfního 

nebo grafitického uhlíku bez přítomnosti nanotrubiček a také ve spektru ukazuje 

na přítomnost poruch. G – pás zase při1593 cm
-1 

 popisuje ve struktuře grafenu rovinné 
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protahování uhlík-uhlík. Z poměru intenzit dle výše uvedeného vztahu lze vypočítat 

vzdálenost grafenových vrstev. Tato velikost se po vyloužení materiálu v kyselinách rozšířila 

u nedopalu N2 ze 4,78 nm na 5,083 nm a u nedopalu N1 ze 4,44 nm na 4,608 nm. 

Vyloužením dochází k odstranění části popela z uhlíkaté metakoksové fáze a k roztažení 

vrstev. Na přítomnost amorfního uhlíku ve spektru původního materiálu ukazuje oblast 

750 - 500 cm
-1

, ve které je patrný nevelký a velmi široký pás. Po vyloužení v kyselinách 

nedochází u nedopalu N2 k zintenzivnění a separaci pásů, avšak u nedopalu N1 je toto patrné, 

došlo k separaci dvou úzkých, intenzivních pásů patřícím pravděpodobně symetrickým 

vibracím Si-O-Si vazeb silikátové matrice a vibracím vazeb v Fe-Al-Si spinelu.  

V oblasti 3300-2500 cm
-1

 se nachází široký pás o nízké intenzitě s patrnou separací třech 

pásů okolo 3200, 2900 a 2700 cm
-1

. Při 2700 cm
-1

 se pravděpodobně jedná o overton 

generovaný fonony při dvojné rezonanci – 2D pás, pás při 2900 cm
-1

 ukazuje přítomnost 

defektů a je většinou v kombinaci s D + D
´
 (přítomnost defektů) nebo D +G pásem [143]. 

Poslední pás okolo 3150 cm
-1

 pravděpodobně rovněž indikuje defekty vyvolané dvou 

fononovým procesem vyšších řádů [144].  

 

Obr. 11: Ramanovo spektrum nedopalu N2 - původní materiál (modrá) + materiál vyloužený v kys. HCl 

a HF (červená) 
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Velikost grafenových vrstev: 

D

G

a
I

I
nmL .4,4][    [2]                  Eq. 29 

Tab. 6: Pozice pásů v Ramanově spektru obou nedopalů 

Nedopal N1 pův. Nedopal N1 vyloužený v kyselinách 

píky 

 

píky 

 υ [cm
-1

] RI (cps) υ [cm
-1

] RI (cps) 

2864,37 138,28 2920,58 76,8 

1592,87 1010,43 
La = 4,44 nm 

1593,60 634,7 
La = 4,608 nm 

1346,16 1000,79 1346,43 606 

629,14 63,5 

 

629,46 233,7  

152,40 721,32 509,57 95 

  395,10 145 

  149,46 2014,8 

Tab. 6: pokračování 

Nedopal N2 pův. Nedopal N2 vyloužený v kyselinách 

píky  píky  

υ [cm
-1

] RI (cps) υ [cm
-1

] RI (cps) 

2846,29 146,26 2899,75 90,9 

1593,03 930,4 
La = 4,78 nm 

1595,56 602,2 
La = 5,083 nm 

1345,22 855,7 1346,31 521,3 

650,54 42,7  627,82 50,3  

151,15 183,3 419,44 25,3 

  149,52 167,9 
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4.2.5 RTGD nedopalu 

 

Obr. 12: RTG spektrum nedopalu N1, ■ křemen, ♦ anatas, ♦ hematit 

Analýza hlavních složek pomocí RTG difrakce ukázala (Obr. 12, 13), že v zrnech 

nedopalů N1 a N2 je z běžné mineralizace z uhlí transformované oxidačním (oxidačně-

redukčním) režimem převážně zastoupen křemen (hexagonální uspořádání), dále je to anatas 

(tetragonální uspořádání) z rozloženého kaolinitu a hematit (rhomboedrické uspořádání), 

u nedopalu N2 jsou i stopy magnetitu.  
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Obr. 13: RTG spektrum nedopalu N2, ■ křemen, ♦ anatas, ♦ hematit, ▲magnetit 
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4.2.6 DTA/TG 

 

Obr. 14: TG/DTA záznam nedopalu N1 

Obr. 15: TG/DTA záznam nedopalu N2 
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Obr. 14 a 15 specifikují výsledky DTA/TG analýzy nedopalů dle výše uvedených 

podmínek. Jak je patrné, záznamy jsou téměř identické. Černá termogravimetrická křivka 

charakterizuje změnu hmotnosti. Je patrné, že největší hmotnostní úbytek byl v rozmezí teplot 

300 - 600°C. Poměr úbytku hmotnosti v závislosti na teplotě ukázal, že s každým zvýšením 

teploty o 10°C v tomto intervalu dojde k úbytku hmotnosti o 2 %. Další ohřev nad 600°C 

už nebyl doprovázen změnou na TG křivce. Hmotnostní úbytek je doprovázen tepelnou 

změnou (modrá křivka), a to exotermickým píkem v rozmezí 300-630°C, na kterém je patrná 

separace třech píků, což pravděpodobně ukazuje různou velikost částic [145]. Téměř nepatrný 

exotermický pík je zaznamenán při teplotě okolo 980°C, patřící tvorbě mullitu. Celkový 

úbytek hmotnosti činil cca 35%, což odpovídá celkovému spálení uhlíkaté složky nedopalu, 

jak uvádí i literatura [2].  

4.2.7 Transmisní elektronová mikroskopie (TEM) 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16: TEM snímek nedopalu N1, a) měřítko 50 nm, b) měřítko 20 nm 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17: TEM snímek nedopalu N2, a) měřítko 50 nm, b) měřítko 20 nm 
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Transmisní elektronová mikroskopie obou typů nedopalů (Obr. 16, 17) zobrazuje 

uhlíkatou fázi nedopalů obsahující kontrastní stopy anorganických silikátových částic 

a především amorfní uhlíkatou hmotu, v některých případech i s náznakem struktury 

s grafitickým uspořádáním.  

4.2.8 Strukturní a texturní analýza 

Specifický povrch a distribuce pórů patří k základním parametrům používaným 

k charakterizaci sorpčních materiálů. Obecně platí, že materiály s větším specifickým 

povrchem vykazují obvykle i lepší sorpční vlastnosti. Sorbenty se často porovnávají 

s komerčně dostupným aktivním uhlím, jehož hodnota specifického povrchu se pohybuje 

v rozmezí 800-1200 m
2
/g materiálu. Porézní systém zahrnující póry o různé velikosti hraje 

v adsorpčním procesu významnou roli. Makropóry (větší než 50 nm) „navádějí“ daný sorbát 

k mezo (2-50 nm) a mikropórům (> 2 nm), kde se nacházejí aktivní místa (rozdělení pórů 

je uvedeno dle IUPAC). 

Nedopal N1 

Byla provedena BET analýza pomocí fyzikální sorpce N2 (Obr. 18), která ukázala 

hodnotu specifického povrchu nedopalu N1, který činil 211,07 m
2
/g. Tato hodnota 

je v porovnání s aktivním uhlím čtyřnásobně menší, nicméně lze to vysvětlit faktem, 

že nedopaly neprošly aktivačním procesem během spalování, sbírání či separace materiálu 

a nebyly zbaveny anorganického podílu. Byla rovněž změřena distribuce pórů, která ukázala, 

že jsou v nedopalu zastoupeny všechny typy pórů dle IUPAC (mikro < 2 nm, mezo 2-50 nm, 

makropóry > 50 nm).  Podle sorpce N2 obsahuje nedopal převážně mezopóry, jak dokazuje 

přítomnost hysterezní smyčky na adsorpční izotermě IV. typu dle IUPAC (Obr. 19), v menší 

míře jsou zastoupeny i mikropóry. Kumulativní objem mezopórů v rozmezí 1,5 – 200 nm 

je 0,265 cm
3
/g a ukazuje na to, že mezopóry tvoří přibližně 17 % celkového specifického 

povrchu materiálu.  Hranice jednotlivých velikostí mezopórů jsou zobrazeny na Obr. 20, 

ze kterého je patrné, že je přítomno 5 velikostních tříd – 1,5 - 2,5; 2,5 - 4,5; 4,5 - 7; 7 - 12; 

12 - 50 nm. Nejvíce jsou zastoupeny mezopóry o velikosti 12-50 nm.  
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BET 

Obr. 18: BET pro nedopal N1 

Specifický povrch byl stanoven v rozmezí poměru tlaků p/ps 0,05 – 0,25 a činil 

211,07 m
2
/g. Hodnota objemu monovsrstevného pokrytí činila 48,4922 cm

3
/g. 

Izoterma 

 

Obr. 19: Průběh izotermy pro nedopal N1 

Kumulativní objem pórů (Gurvich) při p/ps: 0,95 je: 0,17267228 cm
3
/g 
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Mezopory 

 

Obr. 20: Kumulativní a distribuční křivka mezopórů nedopalu N1 

Nedopal N2 

Obdobná je i charakteristika pro nedopal N2. Hodnota specifického povrchu je menší 

než u nedopalu N1, a to 153,78 m
2
/g (Obr. 21). Distribuce pórů ukázala převahu mezopórů 

a malou část mikropórů. Mezopóry jsou zastoupeny obdobně jako u nedopalu N1 – převážně 

13 – 50 nm, s kumulativním objemem 0,209 cm
3
/ g (Obr. 23). Hranice velikostních tříd 

mezopórů jsou 1,5 – 2,5; 2,5 – 4; 4 – 6; 6 – 8; 8 – 13; 13 – 50 nm. Mezopóry tvoří 21 % 

specifického povrchu. 

Z porovnání obou typů nedopalů vyplývá, že nedopal N2 vyzazuje o 4 % více mezopórů, 

ale z hlediska morfologie mezopórů jsou si oba typy blízké.  

Tento materiál se podle celkové charakteristiky materiálu jeví jako vhodný sorbent 

pro sorpci nejen barviv, ale i dalších látek.  
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BET 

 

Obr. 21: BET pro nedopal N2 

Specifický povrch byl stanoven v rozmezí poměru tlaků p/ps 0,05 – 0,25 a činil 

153,78 m
2
/g. Hodnota objemu monovsrstevného pokrytí činila 35,3299 cm

3
/g.  

Izoterma 

 

Obr. 22: Průběh izotermy pro nedopal N2 
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Kumulativní objem pórů (Gurvich) při p/ps: 0,95 je: 0,13809010 cm
3
/g 

Mezopóry 

 

Obr. 23: Kumulativní a distribuční křivka mezopórů nedopalu N2 

Z celkové charakterizace nedopalů a jejich posouzení jako potenciálních sorbentů, 

vyplývá, že tyto materiály mohou být použity jako pevné adsorbenty pro odstraňování barviv 

z kapalné fáze. 
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4.3 Charakterizace procesu adsorpce naftolové zeleně B na nedopalu 

a mechanismus adsorpce 

4.3.1 Vliv kontaktní doby na adsorbované množství NGB 

Pro zjištění vhodné kontaktní doby potřebné pro ustavení rovnováhy mezi nedopalem 

a barvivem naftolovou zelení byla měřena adsorpční kapacita použitého materiálu jako funkce 

času. Závislost naadsorbovaného množství NGB na čase pro oba nedopaly při výchozí 

koncentraci 70 mg/l je zobrazeno na Obr. 24. Z toho je patrné, že na počátku experimentu 

probíhá adsorpce barviva relativně rychle a imobilizace NGB zřetelně narůstá díky 

přitažlivým silám mezi sorbentem a barvivem. Nicméně s klesající koncentrací barviva 

v roztoku a s rostoucím pokrytím adsorpčních center se rychlost adsorpčního procesu 

zpomaluje dosažením rovnováhy. Rovnovážného naadsorbovaného množství adsorpční 

systém dosáhl po 10 dnech kontaktní doby u obou nedopalů. Proto byl tento čas zvolen 

jako výchozí pro všechny následující experimenty.  

Obr. 24: Závislost naadsorbovaného množství NGB na kontaktní době pro oba nedopaly (70 mg/l NGB, 

laboratorní teplota), ● nedopal N1 ♦ nedopal N2. 
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4.3.2 Modely popisující kinetiku sorpce 

Přestože je většina kinetických modelů popisována nelineárními vztahy, jak již bylo 

odůvodněno v teoretické části, stále se používá lineárních regresí k získání kinetických 

parametrů vypočtených právě z lineárních regresních rovnic.  

Elovichův kinetický model může být použit přímo vynesením hodnot qt vs. ln t, 

parametry qt a k jsou pak vypočítány ze získané regresní rovnice. Lagergrenův model 

vyžaduje známou hodnotu naadsorbovaného množství v rovnováze  qe, což může být někdy 

problematické. Z tohoto důvodu je nejvíce používán model pseudo-druhého řádu se čtyřmi 

typy lineární regrese, jak uvádí literatura [62]. Tyto vztahy jsou uvedeny v Tab. 2. 

4.3.2.1 Lineární a nelineární regrese kinetického modelu pseudo-druhého 

řádu 

Hodnoty všech parametrů získaných lineární regresí PSO kinetického modelu jsou 

uvedeny v Tab. 7. Přesnost proložení daného lineárního modelu byla posuzována na základě 

korelačního koeficientu (R
2
) a χ

2
.  

Tab. 7: Porovnání parametrů obdržených z lineární a nelineární regrese PSO kinetického modelu (výchozí 

koncentrace 70 mg/l). U lineárních regresí se koeficienty R
2
 je zde vztahují k rovnicím regresní přímky vynesené 

v MS Excelu. 

Adsorbent PSO regrese qe [mg/g] k [g/(mg.min)] R
2 

χ
2 

N1 

Nelineární 26,71 2,20E-5 0,8939 7,26 

Lineární 1 27,97 2,06E-5 0,9925 7,54 

Lineární 2 16,41 2,36E-4 0,8212 12,74 

Lineární 3 19,23 1,38E-4 0,5528 10,46 

Lineární 4 22,93 6,68E-5 0,5528 8,43 

N2 

Nelineární 15,74 3,37E-5 0,8257 4,70 

Lineární 1 16,58 3,19E-5 0,9897 5,12 

Lineární 2 8,76 4,95E-4 0,7351 8,98 

Lineární 3 10,55 2,66E-4 0,4755 7,20 

Lineární 4 13,31 9,99E-5 0,4755 6,13 
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Obr. 25: Křivky zobrazují PSO linearizaci (Typ 1) po oba typy nedopalů. 

Porovnáme-li mezi sebou 4 uvedené typy lineárních regresí pro PSO model u obou 

nedopalů, pak nejvyšší hodnoty R
2
 a nejnižší hodnoty chi

2
 byly vypočteny vždy pro první 

linearizaci. Pro vizuální vyhodnocení jsou obě vynesené přímky včetně regresní rovnice 

znázorněny na Obr. 25. Další typy linearizací vykazovaly poněkud horší shodu, 

jak dokumentuje Tab. 7. 

Literatura [146] uvádí, že ze statistického hlediska je nesprávné srovnávat kvalitu 

proložení pro modely, které jsou transformovány různými způsoby, například jsou-li některé 

kinetické rovnice linearizovány a jiné použity v původní, tj. nelineární formě Z těchto důvodů 

nelze mezi sebou přímo porovnávat hodnoty R
2
 pro lineární a nelineární regrese PSO modelu 

uvedené v Tab. 7 (u lineárních regresí jde o vzdálenosti bodů od přímky, zatímco u nelineární 

regrese jde o vzdálenosti bodů od izotermy).  K tomuto účelu tedy byla použita charakteristika 

χ
 2

, vypočtená podle vzorce: 







n

i t

tvypt

q

qq

1 ,exp

2

,exp,2
)(

                 Eq. 30 
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kde qt, vyp je vypočtené naadsorbované množství barviva [mg/g] a qt,exp jsou 

experimentálně zjištěné hodnoty naadsorbovaného množství [mg/g]. 

V tomto případě šlo o porovnávání vzdálenosti bodů „vypočtené / modelové“ izotermy 

od experimentálně naměřených hodnot. Z Tab. 7 je patrné, že u obou nedopalů jsou χ
2
 

hodnoty u nelineární regrese mírně nižší, což odpovídá přesnějšímu popisu naměřených dat. 

Vizuálně byly izotermy získané z parametrů lineárních i nelineárních regresí znázorněny 

na Obr. 26 a 27. Také odtud je zřejmé, že nejlepší popis experimentálně naměřených dat byl 

u obou nedopalů získán pomocí nelineární regrese a pomocí lineární regrese č. 1. Přesnost 

popisu u ostatních lineárních modelů je u obou nedopalů výrazně horší. 

Toto zjištění je v souladu se závěry publikovanými v literatuře [146], kdy lineární formy 

PSO často produkují neefektivní odhady kinetických parametrů a v určitých případech 

dokonce i zcela odlehlé hodnoty.  

Z tohoto důvodu je spolehlivější použít robustní metodu nelineární regrese produkující 

přesné a efektivní odhady kinetických parametrů. Proto bylo další porovnávání s dalšími 

kinetickými modely provedeno pomocí nelineárních regresí, čemuž je věnována další 

kapitola.  
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Obr. 26: Kinetika pseudo-druhého řádu pro nedopal N1 modelovaná lineární 

a nelineární regresí

 

Obr. 27: Kinetika pseudo-druhého řádu pro nedopal N2 modelovaná lineární a nelineární regresí 
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4.3.2.2 Nelineární regrese kinetických modelů 

Parametry byly získány pomocí nelineárních regresí programu OPStat (Optim. Vhodnost 

daných modelů byla posuzována nejen podle R
2
 a χ

2
, ale také pomocí Akaikova kritéria, 

které je vhodné pro posuzování kinetických modelů s různým počtem parametrů. Hodnoceny 

byly jak kinetické modely dvouparametrové (PSO, Elovich, Lagergren), tak i tříparametrové 

(dvou-místná kinetika pseudo-druhého řádu).  

Modelování pomocí dvouparametrové nelineární regrese 

Pro popis adsorpčních procesů jsou nejvíce používány právě dvouparametrové kinetické 

modely. Kromě kinetiky pseudo-druhého řádu (PSO) byly vypočteny také parametry 

nelineární regrese Lagergrena (kinetika pseudo-prvního řádu) a Eloviche, a to pro oba dva 

nedopaly. Tyto obdržené kinetické parametry spolu s hodnotami statistických charakteristik 

všech tří typů kinetických modelů byly vzájemně porovnány za účelem nalezení modelu 

vykazujícího nejlepší shodu s experimentálními daty. Získané parametry jsou uvedeny 

v Tab. 8. Vhodnost výše uvedených modelů znázorňují i následující dva grafy – Obr. 28 a 29. 

 

Obr. 28: Porovnání dvouparametrových kinetických modelů pro nedopal N1. 
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Tab. 8: Hodnoty parametrů a regresních charakteristik dvouparametrových nelineárních kinetických modelů.  

 

 

** statisticky nevýznamná hodnota

 Kinetický 

Model 
Parametr 1 

Interval 

spolehlivosti 
Parametr 2 Interval spolehlivosti R

2
 χ

2
 AIC 

N1 

PSO qe = 26,71 mg/g 22,31–32,12 mg/g k=2,20E-5 g/(mg.min) 3,34E-6  –  4,06E-5 g/(mg.min) 0,8939 7,26 25,48 

Lagergren qe = 23,97 mg/g 18,84–29,09 mg/g k1 = 4,38E-4 min
-1

 1,66E-4  – 7,11E-4 min
-1

 0,8220 11,35 31,70 

Elovich β = 4,14 g/mg 3,41–4,87 g/mg α = 4,26E-3 mg/(g.min) 6,43E-4  –  7,87E-3 mg/(g.min) 0,9410 3,21 16,20 

N2 

PSO qe = 15,74 mg/g 11,62-19,86 mg/g k=3,37E-5 g/(mg.min)** -1,61E-5  –  6,9E-5 g/(mg.min) 0,8257 4,85 19,31 

Lagergren qe = 14,24 mg/g 10,60-17,88 mg/g k1 = 3,87E-4 min
-1

 1,2E-4  –  6,54E-4 min
-1

 0,7531 7,82 23,83 

Elovich β = 2,06 g/mg 1,42-2,70 g/mg α = 6,20E-3 mg/(g.min) 1,01E-3  –  1,14E-2 mg/(g.min) 0,9290 2,44 5,46 
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Obr. 29: Porovnání dvouparametrových kinetických modelů pro nedopal N2. 

Jak je patrné z výše zobrazených grafů (Obr. 28, 29) a Tab. 8, vykazují oba typy nedopalů 

obdobný trend. Nejlepší shodu s experimentálními daty vykazuje Elovichova kinetika 

s nejvyšší hodnotou R
2
 a nejnižší hodnotami χ

2
 a AIC. I když byl tento model vyvinut 

pro popis systému pevná fáze – plyn velmi dobře ho lze použít i pro popsání adsorpčního 

procesu mezi pevnou látkou a kapalinou [56, 147]. Indikuje také energetickou heterogennost 

povrchu adsorbentu – v tomto případě obou typů nedopalů [147].  

Modelování pomocí tříparametrové nelineární regrese – dvoumístný PSO model 

Přestože jsou korelační koeficienty zobrazené v Obr. 25 relativně vysoké, detail grafů 

na Obr. 28, 29 přesto ukazuje, že počátek obou vynesených závislostí je zakřiven. Teprve 

v čase cca 2500 min dochází k lineárnímu průběhu. Podle Aziziana [63], tento tvar závislosti 

t/qt na t odpovídá heterogenním materiálům se dvěma různými adsorpčními místy α a β. 

V takových případech doporučuje Azizian [63] dvoumístný PSO kinetický model, který může 

výrazně vylepšit shodu s experimentálními daty (ve srovnání s ostatními dvouparametrovými 

modely). Tyto odchylky od lineární závislosti qt na t lze podle Aziziana často nalézt 

i v literatuře, například při sorpci Acid Black 1 na nedopalu [71]. 



85 

 

 

Tab. 9 Vypočtené hodnoty tříparametrové nelineární regrese dvoumístného kinetického modelu pseudo-druhého řádu 

 

 
qe,β [mg/g] kα [g/(mg.min)] qe,α [mg/g] qe,α + qe,β R

2
 χ

2
 AIC 

Nedopal N1 

TS-PSO 25,00 7,98E-6 5,9 30,90 0,9943 0,31 -6,30 

interval 

spolehlivosti 
22,37 – 27,63 4,29E-6  -  1,17E-5 4,53 -  7,27     

Nedopal N2 
TS-PSO 15,23 1,02E-5 3,67 18,90 0,9926 0,21 -18,54 

interval 

spolehlivosti 
13,27  -  17,18 4,92E-6  - 1,55E-5 2,95 – 4,39     
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Azizian definoval ve své publikaci [63] 5 typů adsorpčních procesů podle závislosti t/qt 

vs. t, z nichž zakřivení patrné na Obr. 25 odpovídá křivkám typu II. Tento typ závislosti 

je charakteristický velice rychlou sorpcí na místě α v porovnání s rychlostí sorpce na místě β 

(r0,α >> r0, β ). Naadsorbované množství na místech α je menší než na místech β (qt, β > qt,α) 

a celkové naadsorbované množství je součtem jednotlivých naadsorbovaných množství 

na místech α a β (qt, β + qt,α) [63]. Počáteční zakřivení závislosti t/qt vs. t je v posledních letech 

interpretováno stále častěji v souvislosti s významnou rolí, kterou hraje difúze v zrnech 

adsorbentu v celkovém adsorpčním procesu [148]. 

Hodnoty parametrů obdržených z nelineární regrese dvoumístného modelu kinetiky 

pseudo-druhého řádu jsou zobrazeny v Tab. 9. V této souvislosti je dobré zmínit, že vzájemné 

porovnání dvou- a tříparametrových modelů může být někdy dosti problematické, jelikož čím 

více parametrů je v modelech použito, tím větší shody může být dosaženo. Z tohoto důvodu 

bylo zvoleno Akaikovo kritérium pro nalezení nejlepší shody s daným modelem, ale stále 

s minimálním počtem parametrů.  

Vypočítané hodnoty Akaikova kritéria uvedené v Tab. 8 a 9 dokumentují nižší hodnoty 

AIC vypočítané pro TS-PSO model v porovnání s kinetikou pseudo-druhého řádu. 

Pro TS-PSO je hodnota AIC zřetelně nižší, i když byla zvýšena díky vyššímu počtu 

parametrů. Podle stanoveného AIC se právě TS-PSO model jeví jako nejvhodnější model pro 

matematický popis kinetiky adsorpce NGB na obou typech nedopalů.  

V následujících obrázcích Obr. 30 a 31je ukázáno porovnání nelineárních regresních 

křivek klasického modelu PSO a TS-PSO. 
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Obr. 30: Porovnání shody klasického PSO modelu s TS-PSO modelem s experimentálními daty pro sorpci 

naftolové zeleně B na nedopalu N1. 

Obr. 31: Porovnání shody klasického PSO modelu a TS-PSO modelem s experimentálními daty pro sorpci 

naftolové zeleně B na nedopalu N2. 



88 

 

4.3.2.3 Weber-Morrisův mezičásticový difúzní model 

Weber-Morrisův mezičásticový difúzní model je používán pro posouzení možného vlivu 

difúze do pórů na celkovou kinetiku.   

Obr. 32 prezentuje multilineární charakter mezičásticového difúzního modelu adsorpce 

naftolové zeleně na nedopalech. Křivky neprocházející počátkem indikují rychlý počáteční 

záchyt barviva, což může být způsobeno počáteční povrchovou sorpcí.  

Choy et al. [149] zjistil, že počáteční naadsorbované množství znečišťujících látek vzrůstá 

s klesající velikostí částic adsorbentu, v tomto případě koksu připraveného pyrolýzou kostí. 

Prach s velikostí částic menší než 0,355 mm vykazuje zřetelnou počáteční sorpci, která 

vzrůstá se zmenšující se velikostí částic. Prachy s větší velikostí než 0,5 mm nevykazují 

záchyt vůbec.  

Nedopaly použité v této práci mají velikost částic menší než 0,09 mm, které jsou podle 

zjištění Choye [149] dostatečně jemné na to, že vykazují poměrně vysoký externí povrch zrn, 

což znatelně urychluje počáteční sorpci.  

Obr. 32 ukazuje, že počáteční povrchová sorpce je následována vícenásobnými lineárními 

úseky. Klesající hodnoty směrnic těchto úseků u obou nedopalů indikují postupné snižování 

rychlosti sorpce v důsledku mezičásticové difúze a adsorpce barviva do pórů o klesající 

velikosti. Poslední krok multilineárních křivek pravděpodobně indikuje rovnovážný stav. 

Mezičásticový difúzní proces se postupně zpomaluje s klesající velikostí pórů a také 

s klesající koncentrací barviva v roztoku [126, 127, 150]. Tyto poznatky dokumentují, 

že rychlost sorpce NGB na obou nedopalech je řízena difúzí, což odpovídá počátečnímu 

zakřivení závislosti t/qt vs. t [148] 

Je důležité zmínit, že nedopaly ze spalování uhlí jsou převážně mezoporézní materiály 

s poměrně malou mikroporozitou [139] a jsou to právě mezopóry, které jsou velice efektivní 

při sorpci barviv. Mikropóry jsou v tomto případě příliš úzké pro difúzi velkých molekul 

barviv.   
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Obr. 32: Mezičásticové difúzní úseky pro sorpci naftolové zeleně na obou typech nedopalů, (●) nedopal N1 

and (♦) nedopal N2 
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4.3.3 Popis adsorpčních rovnováh  

Vztah mezi naadsorbovaným množstvím naftolové zeleně B a rovnovážnou koncentrací 

může být popsán pomocí adsorpčních izoterem – v této práci byly porovnány izotermy 

Langmuirova, Freundlichova a Temkinova. Stejně jako v případě kinetiky byl nejlepší model 

vybrán pomocí statistických parametrů R
2
, AIC a Chi

2
. Čím vyšší hodnoty R

2
 a nižší hodnoty 

AIC a Chi
2
, tím větší shodu s experimentálními daty vykazuje daný model. 

4.3.3.1 Nelineární analýza 

Obr. 33 a 34 ukazuje experimentálně zjištěnou závislost naadsorbovaného množství 

naftolové zeleně na koncentraci a porovnání průběhu nelineárních izoterem - Langmuirovy, 

Freundlichovy, Temkinovy. V Tab. 10 jsou uvedeny hodnoty statistických parametrů 

a hodnoty regresních charakteristik. Z Obr. 33, 34 a Tab. 10 je evidentní, že nejlepší shodu 

s experimentálními daty vykazuje Temkinova izoterma pro oba studované nedopaly.  

 

Obr. 33: Nelineární regrese pro nedopal N1. 
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Obr. 34: Nelineární regrese pro nedopal N2 

4.3.3.2 Lineární izotermy 

Langmuirova izoterma 

Adsorpční data pro oba nedopaly byla také analyzována pomocí lineární regrese 

Langmuirovy izotermy Eq. 2-5. Průběhy jsou zobrazeny na Obr. 35 a 36. Z rovnice přímek, 

tj. hodnot směrnic a úseků, byly následně vypočítány hodnoty regresních parametrů, které 

jsou prezentovány v Tab. 11. Z porovnání hodnot korelačních koeficientů R
2
 (vypočtených 

v MS Excelu pro rovnice přímek) vyplývá, že ze všech použitých lineárních modelů 

je pro oba nedopaly nejvhodnější linearizace Langmuirova modelu – Typ 1 (R
2
 0,9949 

a 0,9980).  

Freundlichova izoterma 

Lineární Freundlichova izoterma sorpce NGB na nedopalech jsou prezentovány 

na Obr. 35 a 36. V tabulce 11 jsou zaznamenány hodnoty konstant a regresních parametrů. 

Korelační koeficient s hodnotou 0,9211 (Nedopal N1) a  0,9807 (Nedopal N2) predikuje, 

že Freundlichova izoterma může být použita pro popis sorpce.   
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Temkinova izoterma 

Na Obr. 35 a 36 jsou zobrazeny Temkinovy izotermy a jejich parametry jsou uvedeny 

v Tab 11. Z výsledků jsou patrné hodnoty R
2
 0,9401 a 0,991 ze kterých lze usoudit, 

že pro popis sorpce je možné použít i Temkinův model.   
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Tab. 10: Parametry nelineárních regresí s hodnotami statistických charakteristik 

 Koncentrační 

model 

P1 Interval spolehlivosti P2 Interval spolehlivosti R
2 

χ
2 

AIC 

N1 

Langmuir am = 23,2 mg/g (21,17 – 25,22) mg/g Ka = 1,61 l/mg (0,4839 – 2,733) l/mg 0,8769 0,47 8,54 

Freundlich Kf  = 15,88  mg/g 

(l/mg)
1/n 

(13,87 – 17,89) mg/g 

(l/mg)
1/n 

1/n = 0,0996 (0,0615 – 0,1376) 0,9296 0,33 4,07 

Temkin D =15,57 (13,57 – 17,57) B = 2,02 (1,349 – 2,682) 0,9401 0,27 2,78 

N2 

Langmuir am = 15,13 mg/g (13,74 – 16,51) mg/g Ka = 0,27 l/mg (0,1495 – 0,3848) l/mg 0,9584 0,330 - 2,37 

Freundlich Kf  = 6,26  mg/g 

(l/mg)
1/n 

(5,314 – 7,212)  mg/g 

(l/mg)
1/n 

1/n = 0,2042 (0,1621 – 0,2464) 0,9794 0,12 -8,01 

Temkin D = 4,93 (4,023 – 5,836) B = 2,32 (2,034 – 2,612) 0,9910 0,06 -14,65 

Tab. 11: Parametry lineárních regresí s hodnotami statistických parametrů (jednotky u jednotlivých parametrů jsou stejné jako v Tab. 10), hodnoty R
2
 jsou vzaty z Obr. 37, 38, 

tj. vztahují se ke spojnici lineárního trendu (MS Excel).  

 Typ izotermy směrnice úsek Parametr 1 Parametr 2 R
2 

χ
2 

N1 

Langmuir 

Lin 1 0,0401 0,0825 am = 24,94 Ka = 0,49 0,9949 5,26 

Lin 2 0,0234 0,0438 am = 22,83 Ka = 1,87 0,9348 0,48 

Lin 3 1,5242 35,66 am = 35,66 Ka = 0,02 0,8619 59,62 

Lin 4 0,5655 23,03 am = 40,72 Ka = 0,01 0,8619 62,39 

Freundlich 0,1037 1,1954 Kf  = 15,68 1/n = 0,10 0,9211 0,33 

Temkin 2,0155 15,574 D = 15,57 B = 2,02 0,9401 0,27 

N2 

Langmuir 

Lin 1 0,0638 0,2999 am =15,67 Ka = 0,21 0,9980 0,49 

Lin 2 0,1964 0,0702 am = 14,25 Ka = 0,36 0,9251 0,41 

Lin 3 0,2906 4,3548 am = 4,35 Ka = 0,79 0,8920 41,56 

Lin 4 3,0699 14,625 am = 4,76 Ka = 0,64 0,8920 38,64 

Freundlich 0,2131 0,7843 Kf  = 6,09 1/n = 0,21 0,9807 0,12 

Temkin 2,3228 4,9296 D = 4,93 B = 2,32 0,9910 0,06 
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Obr. 35: Zobrazení jednotlivých modelů lineárních regresí s uvedením rovnice izotermy a R
2
 pro nedopal 

N1 
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Obr. 36: Zobrazení jednotlivých modelů lineárních regresí s uvedením rovnice izotermy a R
2
 pro nedopal 

N2 
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4.3.3.3 Srovnání lineárních a nelineárních modelů 

Lineární modely jsou nejčastěji používané modely pro popis adsorpčního systému díky 

své jednoduchosti a rychlosti zpracování dat a obdržení regresních parametrů. Rozdílné 

hodnoty R
2
 jsou pro odlišně linearizované formy rovnic izoterem různé kvůli variacím 

v distribuci chybové struktury jednotlivých lineárních vztahů [109,110]. Různé axiální 

nastavení způsobí změnu v distribuci chyb a v důsledku toho jsou závislé proměnné 

transformovány do různých axiálních poloh [109]. Proto se „fitování“ experimentálních dat 

pomocí lineárních metod obecně příliš nedoporučuje pro získávání parametrů izoterem [109, 

110]. Z tohoto důvodu je lepší použít nelineární metody s rovnoměrným rozložením chyb. 

Mnoho nelineárních metod lze provést pomocí různých výpočetních operací [151-153].  

I když je mnohdy průběh lineárních a nelineárních izoterem na následujících Obr. 37 a 38 

velice těsný, na základě výše uvedených skutečností, byly pro hledání nejlepšího modelu 

pro popis adsorpce naftolové zeleně na nedopalech a získání regresních parametrů zvoleny 

nelineární metody.  

 

Obr. 37: Srovnání lineárních a nelineárních regresí jednotlivých modelů pro nedopal N1 
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Obr. 38: Srovnání lineárních a nelineárních regresí jednotlivých modelů pro nedopal N2 

Podle nelineárních regresí vykazuje nejlepší shodu s experimentálními daty model 

Temkinův. Naadsorbované množství barviva NGB činilo 23,96 mg/g pro nedopal N1 

a 14,69 mg/g pro nedopal N2, což ukazuje na relativně dobré adsorpční schopností obou 

surových nedopalů. Rozdílné sorpční kapacity mezi nedopaly mohou být zapříčiněny 

rozdílem v hodnotách specifického povrchu 211 a 153 m
2
/g pro nedopal N1, resp. nedopal 

N2. 
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4.4 Parametry ovlivňující sorpční proces 

Tato část je věnována parametrům, které mají vliv na zde studovaný adsorpční proces. 

Vliv kontaktní doby byl rozebrán v předchozí kapitole (kap. 4.3.1) charakterizace adsorpčního 

procesu. Přítomnosti surfaktantů bude rovněž věnována pozornost v samostatné kapitole 

(kap. 4. 4. 3.). 

4.4.1 Vliv výchozí koncentrace   

Na základě výchozí koncentrace roztoku barviva se odvíjí rychlost ustanovení adsorpční 

rovnováhy a také naadsorbované množství na daný nedopal i adsorbenty obecně. 

Z následujících grafů (Obr. 39, 40) je patrné, že hodnota výchozí koncentrace má při sorpci 

naftolové zeleně podstatný vliv na její nasorbované množství. Zvyšováním výchozí 

koncentrace ze 7 mg/l na 70 mg/l dochází k vyšší sorpci NGB. Obecně tento fakt potvrzuje 

i literatura [74, 75, 77-79]. Při nejnižší výchozí koncentraci dochází k ustavení rovnováhy 

po cca 4000 min (cca 3 dny). Zvyšováním výchozí koncentrace na 8,8 a 70 mg/l se právě 

z důvodu vyšší koncentrace barviva v roztoku prodlužuje doba potřebná pro ustavení 

rovnováhy mezi adsorbentem a adsorbátem až na 14 000 minut (cca 10 dní) v obou případech. 

I když u konc. 70 mg/l se nasorbované množství barviva na Obr. 39 a 40 stále zvyšuje, 

z Obr. 24 je patrné, že další sorpce již s dalším nárůstem času zaznamenána nebyla. Tento fakt 

obecně potvrzuje i literatura [137]. Těsný průběh izoterem pro 7 a 8,8 mg/l způsobuje 

poměrně malý rozdíl mezi těmito koncentracemi, tato těsnost je zvláště patrná pro nedopal B.  
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Obr. 39: Vliv výchozí koncentrace na naadsorbované množství naftolové zeleně B na nedopalu N1, 

bez úpravy pH 

 

Obr. 40: Vliv výchozí koncentrace na naadsorbované množství naftolové zeleně B na nedopalu N2, 

bez úpravy pH 
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4.4.2 Vliv pH roztoku na rychlost odstranění barviva 

Stejně jako výchozí koncentrace barviva, důležitým parametrem ovlivňující sorpci barviv 

je i hodnota pH výchozího roztoku. Nedopaly se v kyselém prostředí nabíjejí kladně díky 

sorpci vodíkových kationtů. Naopak při zvyšování pH dochází díky sorpci OH
-
 iontů 

k negativnímu nabití sorbentu, což není příznivé pro anionty barviv a dochází 

k elektrostatické repulzi (a tím ke snížení nasorbovaného množství [71, 79]). Odtud vyplývá, 

že Naftolová zeleň B, jako kyselé, aniontové barvivo má tendenci se vázat díky přitažlivým 

interakcím především na pozitivně nabitý sorbent, tj. při nižších hodnotách pH [75], 

což dokazují i obrázky Obr. 41 a 42. Rozložení povrchového náboje naftolové zeleně 

je zobrazeno na Obr. 43. S tímto zjištěním je v rozporu studie sorpce naftolové zeleně B 

na kalcinovaných dvojvrstvých hlinito-hořečnatých hydroxidech [86], kdy vzrůstající pH 

v rozmezí hodnot 4 - 10 napomáhalo odstranění NGB, pouze nad hodnotu pH 12 docházelo 

k poklesu naadsorbovaného množství. Podrobnější diskuse k tomuto problému je však 

neúplná.  

Při úpravě pH výchozího roztoku barviva docházelo po přidání nedopalů ke zvyšování 

hodnoty pH, což potvrzuje jejich zásaditý charakter, pravděpodobně z důvodu přidávání 

vápence při spalování uhlí s dalšími odpadními materiály. Obdobné zjištění bylo pozorováno 

při sorpci malachitové zeleně na pyrolyzovaném odpadním materiálu z papírenského 

průmyslu a smrkové kůře [132]. 

Literatura uvádí, že adsorpce aniontů barviva na povrchové -OH skupiny může být 

spojena s uvolněním OH
-
 iontů a hlavní mechanismem je výměna ligandů [154, 155]. 

Dá se předpokládat, že OH
-
 ionty jsou nahrazeny SO3

-
 ionty, kvůli silně kyselému katexu 

[154, 155] (což potvrzuje i Obr. 43), to pak vede k vyrovnání náboje, jak je zobrazeno 

v následujícím schématu [75]: 

 

 

kde n = 2 nebo 3 značí více valencí nebo množství náboje (znamená větší iontovýměnnou 

kapacitu mezi adsorbátem a adsorbentem), M je zde označení pro povrch sorbentu. 
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Obr. 41: Vliv pH na naadsorbované množství pro nedopal N1, výchozí konc. 70 mg/l, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 42: Vliv pH na naadsorbované množství pro nedopal N2, výchozí konc. 70 mg/l 
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Značné naadsorbované množství naftolové zeleně B při pH < 3 indikuje, že adsorpční 

proces probíhá prostřednictvím fyzisorpce, kdy jsou zapojeny především elektrostatické 

interakce, vodíkové vazby nebo Van der Waalsovy síly [156, 157]. Možné interakce jsou 

zobrazeny na Obr. 44. 

 

Obr. 43: Zobrazení rozložení povrchového náboje molekuly barviva naftolové zeleně B (v roztoku bez 

úpravy pH). Červeně je zobrazen kladný náboj, zeleně neutrální, modře záporný náboj. Model vychází z Obr. 1. 

 

Obr. 44: Možné interakce mezi barvivem naftolovou zelení B a nedopaly:i) iontové interakce, ii) vodíkové 

vazby. M je zde označení pro povrch sorbentu. 
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4.4.3 Ovlivnění adsorpčního procesu použitím povrchově aktivních látek 

Surfaktanty (tenzidy) jsou častou složkou odpadních vod a v literatuře byla publikována 

řada studií [69, 87-90] dokládajících, že ovlivňují proces odstraňování znečišťujících látek 

právě z tohoto vodného prostředí. Mohou být kationaktivní, anionaktivní nebo neionogenního 

typu. V teoretické části bylo zmíněno, že k ovlivnění sorpce dochází, pokud jsou barvivo 

a surfaktant opačného náboje [69].  

Vzhledem k tomu, že barvivo NGB je aniontovým barvivem, byly v procesu zkoumání 

vlivu tenzidu na naadsorbované množství naftolové zeleně použity kationaktivní surfaktanty 

cetylpyridinium bromid (CPB) a hexadecyltrimethylammonium bromid (HDTMAB). 

4.4.3.1 Sorpční experimenty se surfaktanty 

Adsorpční kapacity obou  nedopalů (pro záchyt NGB) - bez přídavku surfaktantů, 

s přídavkem CPB či HDTMAB jsou znázorněny v Tab. 12 a Obr. 45 a 46. Odtud je patrné, 

že přítomnost obou kationaktivních surfaktantů (CPB i HDTMAB) měla zřetelný efekt 

na adsorpční proces při záchytu kyselého barviva NGB na obou vzorcích nedopalů.  

V případě všech tří výchozích koncentrací roztoku naftolové zeleni (tj. 52,7, 70,0 

či 87,8 mg/g) měl přídavek malého množství obou tenzidů za následek zvýšení 

nasorbovaného množství NGB.  

Vliv cetylpyridinia bromidu (CPB) 

Mezi adsorpční kapacitou nedopalu bez přidaného CPB a s jeho obsahem byl zaznamenán 

zřetelný rozdíl, obzvláště přídavku vyšších množství CPB. Optimální množství cetylpyridinia 

bromidu (CPB) bylo však velmi malé, pouze v rozsahu 9 - 15 mg v 150 ml roztoku NGB 

o dané koncentraci. Takto malý obsah tenzidu měl za následek cca desetinásobné zvýšení 

adsorpční kapacity použitých sorbentů pro NGB. Konkrétně v případě prvního nedopalu se 

jednalo o zvýšení z 22 - 25,46 mg/g na 204-270 mg/g a z 13- 15,2 na 185- 220 mg/g 

pro druhý nedopal. Jak vyplývá z výsledných hodnot naadsorbovaného množství, u prvního 

nedopalu (N1) je tento trend výraznější než u druhého nedopalu (N2). Uvedená pozorování 

jsou v souladu se závěry popsanými v literatuře, kde po malém přídavku opačně nabitého 

tenzidu rovněž došlo ke zvýšení nasorbovaného množství v důsledku interakcí probíhajících 

mezi barvivem a surfaktanty. [69, 89]. 
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Vliv hexadecyltrimethylammonia bromidu (HDTMAB) 

Obr. 47, 48 a Tab. 12 ukazují, že přídavkem HDTMAB do roztoku NGB vzrůstá hodnota 

naadsorbovaného množství NGB z 22 - 25,46 mg/g na 38 - 55 mg/g pro N1 a z 13 - 15,2 

na 31 - 39 mg/g pro N2. Opět bylo dosaženo obdobného efektu jako v předchozím případě 

pro oba dva nedopaly: tj. jejich adsorpční kapacita v přítomnosti malého množství HDTMAB 

vzrůstá v průměru 2-3 krát ve srovnání s adsorpčními experimenty provedenými bez přídavku 

HDTMAB. Tento vliv byl zaznamenán u všech tří výchozích koncentrací roztoku NGB 

a rovněž v literatuře [69, 89] 

Tab. 12: Hodnoty naadsorbovaného množství NGB na obou  nedopalech s přídavkem i bez přídavku 

surfaktantů 

 konc. NGB [mg/l] 
qe NGB bez přidání 

surfaktantů [mg/g] 

qe NGB [mg/g] s optimálním přídavkem 

surfaktantů 

HDTMAB CPB 

N1 

52,7 23 38 204 

70 23 55 270 

87,8 25 54 258 

N1 

52,7 14 31 185 

70 14 33 194 

87,8 15 39 220 
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Obr. 45: Závislost naadsorbovaného množství NGB na hmotnostním přídavku tenzidu CPB pro nedopal 

N1 

 

Obr. 46: Závislost naadsorbovaného množství NGB na hmotnostním přídavku tenzidu CPB pro nedopal N2. 
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Obr. 47: Závislost naadsorbovaného množství NGB na hmotnostním přídavku tenzidu HDTMAB pro 

nedopal N1. 

 

Obr. 48: Závislost naadsorbovaného množství NGB na hmotnostním přídavku tenzidu HDTMAB pro 

nedopal N2. 
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4.4.3.2 Vliv přidaného surfaktantu na tvar spektra 

Vliv přídavku obou studovaných surfaktantů na tvar absorpčního spektra NGB 

o koncentracích 52,7 a 87,8 mg/l (vodný roztok při laboratorní teplotě) je patrný 

z následujících Obr. 49 - 52. Tyto grafy prezentují změny ve spektrech v závislosti 

na přidaném množství prvního či druhého surfaktantu. Ze spekter na Obr. 49 - 52 

je ve viditelné oblasti okolo 720 nm patrné absorpční maximum, které je charakteristické 

pro barvivo naftolovou zeleň B. V této oblasti dochází při přídavku tenzidů k následujícím 

změnám.  

Při postupném zvyšování přídavku surfaktantů dochází v první fázi ke snižování intenzity 

absorpce (hypochromnímu efektu)  NGB dokud není dosaženo přídavku okolo 10 mg, 

kdy je patrné největší snížení absorbance roztoků NGB (koncentrace 52,7 mg/l 

NGB - 0,0072 g CPB a 0,0066 g HDTMAB, koncentrace 87,8 mg/l NGB – 0,0121 g CPB 

či 0,0109 g HDTMAB). Při těchto nízkých koncentracích surfaktantů jsou formovány iontové 

páry barvivo-surfaktant nebo komplexy o dané stechiometrii, které jsou doprovázeny 

hypsochromním (modrým) posunem [158] a zpočátku snížením intenzity absorpce. 

Se zvyšováním obsahu surfaktantů v roztoku se začínají tvořit agregáty barviva, 

což se projeví mírnou změnou barvy roztoku, a poté, co obsah tenzidů dosáhne kritické 

micelární koncentrace, začíná tvorba micel a vzniklé agregáty se rozpouštějí [158]. Barvivo 

je s největší pravděpodobností soustředěno v polární oblasti hydratované hlavy surfaktantů 

na micelárním povrchu a elektrostatické interakce tak probíhají mezi sulfonátovou skupinou 

barviva a kationaktivní hlavou tenzidu [158].  

Se zvyšováním přidaného množství tenzidů nad cca 10 mg dochází už naopak k nárůstu 

absorbance (hyperchromní efekt) a dříve dobře patrná maxima jednotlivých pásů se začínají 

rozšiřovat a posouvat k vyšším vlnovým délkám (bathochromní - červený posun). V případě 

přidaného CPB a koncentrace 52,7 mg/l i 87,8 mg/l NGB je pozorovatelný posun absorpčního 

pásu ze 716 na 721 nm, u přídavku HDTMAB a koncentrace 52,7 mg/l i 87,8 mg/l NGB 

ze 716 až na 744 nm. Jak množství barviva spojené s micelami klesá, okolní médium se stává 

polárnějším a s rostoucí micelární koncentrací se zvyšuje i červený posun [159-161]. 
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Obr. 49: Tvar absorpčního spektra roztoku barviva NGB o koncentraci 52,7 mg/l po sorpci na nedopalu N2 

v závislosti na přidaném množství surfaktantu CPB 

 

Obr. 50: Tvar absorpčního spektra roztoku barviva NGB o koncentraci 87,8 mg/l po sorpci na nedopalu N2 

v závislosti na přidaném množství surfaktantu CPB 
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Obr. 51: Tvar absorpčního spektra roztoku barviva NGB o koncentraci 52,7 mg/l po sorpci na nedopalu N2 

v závislosti na přidaném množství surfaktantu HDTMAB 

 

Obr. 52: Tvar absorpčního spektra roztoku barviva NGB o koncentraci 87,8 mg/l po sorpci na nedopalu N2 

v závislosti na přidaném množství surfaktantu HDTMAB 
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Použité surfaktanty CPB a HDTMAB výrazně ovlivnily sorpci barviva, ovšem 

pouze za předpokladu, že byly přidávány pouze v malém množství. K tomuto nárůstu 

naadsorbovaného množství v roztoku dochází v důsledku interakcí mezi kladně nabitými 

molekulami sufraktantů a záporně nabitými molekulami studovaného aniontového barviva. 

Podobné závěry byly popsány v literatuře při sorpci metylenové modři a kyselých barviv 

(Acid Orange 7, Acid Red 1, Acid Yellow 11 a Acid Black 26) na popílcích ze spalování uhlí 

nebo železitém humátu[69, 89] 

4.4.3.3 Konduktometrické měření 

Formace iontových párů barvivo-surfaktant byla studována pomocí konduktometrické 

titrace NGB daným surfaktantem při laboratorní teplotě. Z Obr. 53 je patrné, že konduktivita 

roztoku NGB nejprve klesá s vyšším přídavkem surfaktantů, ale zlom nastává při molárním 

poměru surfaktant:barvivo = 2:1 (bod zlomu) a poté se konduktivita opět vzrůstá.  

Kationaktivní surfaktanty, jako jsou CPB a HDTMAB, mohou samotné tvořit agregáty 

vedoucí k formování velkých micel, které je možné detekovat konduktometricky, protože tato 

změna fáze se projeví na konduktometrické křivce jako bod zlomu. Tvorba těchto velkých 

micel bohatých na surfaktanty zvyšuje tendenci iontových párů se podílet na formaci tohoto 

nového uskupení a z tohoto důvodu jsou ve vzorku při poměru surfaktant:barvivo vyšší než 2 

(odpovídá přídavku tenzidů cca 10 mg ) přítomny pouze čisté micely a rozpuštěné molekuly 

naftolové zeleně B [162].  

Přítomnost těchto rozpuštěných monomerních molekul NGB v micelách bohatých 

na CPB či HDTMAB ukazuje, že při nízkých obsazích surfaktantů jsou zprvu vytvořené 

agregáty barviva disociovány - z toho důvodu se v absorpčním spektru objevuje 

hypsochromní modrý posun, způsobený H-agregáty NGB, který je následně potlačen 

a nastává bathochromní červený posun ve spektru. Konečná hodnota absorpce vlnové délky 

NGB se modrým posunem posunula o 6 nm v případě CPB a o 28 nm v případě HDTMAB 

ve srovnání s volnými molekulami naftolové zeleni B, z důvodu vytvoření nepolárního 

hydrofobního prostředí chromoforů barviva uvnitř čistých micel [162].  
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Obr. 53: Závislost specifické vodivosti na přidaných molech surfaktantu do roztoku NGB. Z důvodu lepší 

názornosti jsou v legendě uvedeny vysvětlivky v jednotkách mol/l 

4.5 Použití nedopalu jako sorbentu pro odstranění naftolové zeleně B 

z reálné odpadní vody 

V rámci studia byla zkoumána imobilizace barviva naftolové zeleně B z reálné odpadní 

vody na vzorcích nedopalů. K těmto experimentům byla použita reálná odpadní voda z ČOV 

po mechanickém přečištění. Parametry jsou uvedeny v Tab. 13.  

Experimenty byly provedeny stejně jako v předchozích experimentech ve vsádkovém 

uspořádání. K 150 ml odpadní vody bylo přidáno určité množství naftolové zeleně 

odpovídající koncentraci (52,7; 70; 87,8 mg/l) a 0,0375 g nedopalu (2x opakováno). 

Kontaktní doba 10 dní byla zachována. Kalibrační řada v rozmezí koncentrací 

0,87 - 87,8 mg/l byla odstředěna při stejných podmínkách, jako vzorky nedopalů a následně 

byla změřena jejich absorbance při 720 nm. Pro porovnání s měřenými vzorky bylo 

provedeno i slepé stanovení o stejných koncentracích (bez přidaných vzorků nedopalů), které 

bylo odečteno od měřených vzorků.  
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Tab. 13: Parametry reálné odpadní vody použité pro sorpční experiment 

Název parametru Jednotka Průměr 

pH - 7,62 

chemická spotřeba kyslíku dichromanem mg/l 373 

biochemická spotřeba kyslíku - homogeniz.vz. mg/l 169 

rozpuštěné látky veškeré mg/l 881 

nerozpuštěné látky veškeré mg/l 192 

amonné ionty  mg/l 53,7 

dusičnany mg/l 0,809 

dusitany mg/l 0,116 

dusík amoniakální mg/l 34,4 

dusík dusičnanový mg/l 0,353 

dusík dusitanový mg/l 0,0829 

dusík anorganický mg/l 35 

dusík celkový mg/l 53,2 

fosfor celkový mg/l 7,18 

kyanidy veškeré mg/l 0,211 

fenoly jednosytné těkající s vodní parou mg/l 3,18 

Tab. 14: Hodnoty naadsorbovaného množství NGB z odpadní vody na obou typech nedopalu a vývoj 

hodnot pH, kontaktní doba 10 dní. 

Nedopal pH před pH po sorpci 
konc. NGB 

[mg/l] 

navážka 

nedopalu [g] 

naadsorbované 

množství q [mg/g] 

N1 

7,62 

6,52 52,7 

0,0375 

39,72 

6,47 70 23,37 

6,42 87,8 57,38 

N2 

6,45 52,7 52,28 

6,47 70 32,14 

6,49 87,8 25,96 

Přídavek nedopalů způsobil snížení obsahu NGB v odpadní vodě vlivem jejího zachycení 

na povrchu sorbentu. Při srovnání sorpce na obou nedopalech je patrné (Tab. 14), 

že se hodnoty při jednotlivých výchozích koncentracích a následného naadsorbovaného 

množství NGB dosti liší. Například při výchozí koncentraci 52,7 mg/l vykazuje nedopal N1 

38,75 mg/g nasorbovaného množství, kdežto nedopal N2 52,28 mg/l. V případě vyšší 

koncentrace 87,8 mg/l je to obráceně – 57,38 mg/g pro nedopal N1 a 25,96 mg/g pro nedopal 

N2. V průměru však oba dva typy nedopalů vykazují podobné nasorbované množství 

naftolové zeleně B z odpadní vody. Naadsorbované množství je vyšší než v případě 

experimentů se syntetickou odpadní vodou, což je pozitivní informace a na základě tohoto 

zjištění se nedopaly jeví jako potenciální sorbenty pro záchyt polutantů z reálných odpadních 

vod.  
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Při sorpci NGB na nedopalech docházelo k ovlivnění i dalších parametrů, jako jsou 

např. pH (Tab. 14 s hodnotami naadsorbovaného množství NGB), dusitanů, dusičnanů, síranů, 

sodných a amonných iontů (Tab. 11 s porovnáním parametrů). 

Hodnota pH odpadní vody se v průběhu sorpce z počáteční hodnoty 7,62 snížila vlivem 

přídavku NGB a nedopalů na cca hodnotu 6,45 (Tab. 14). Toto snížení bylo pravděpodobně 

způsobeno kyselým charakterem barviva, které pH snížilo na cca 5,5 a zásaditý charakter 

nedopalů pH opět zvýšil na hodnotu 6,45.  

 

Tab. 15: Porovnání vybraných parametrů původní odpadní vody a odpadní vody po sorpci naftolové zeleně 

na obou typech nedopalů 

Parametry 

[mg/l] 

původní 

odp. voda 

nedopal N1 nedopal N2 

c NGB [mg/l] c NGB [mg/l] 

52,7 70 87,8 52,7 70 87,8 

fluoridy 1,093 1,074 1,058 1,049 1,092 1,09 1,08 

chloridy 169,835 170,813 171,402 170,512 171,413 171,699 171,47 

bromidy 1,012 0,888 0,888 0,906 0,884 0,9 0,916 

dusitany 0,116 49,624 51,82 49,611 45,831 52,078 46,554 

dusičnany 1,57 5,732 7,181 8,587 4,996 4,984 4,034 

sírany 230,67 265,024 271,357 274,347 267,264 271,325 274,772 

sodík 196,521 204,173 208,016 209,705 204,65 208,016 210,972 

amonné ionty 53,724 33,759 32,414 32,058 33,866 33,398 35,349 

draslík 21,363 21,341 21,423 21,45 22,049 21,411 21,548 

vápník 75,349 77,374 77,788 76,612 77,468 77,527 76,594 

hořčík 24,688 24,29 24,586 24,353 24,369 24,665 23,661 

 

Fluoridové, chloridové a bromidové anionty zůstaly téměř beze změny. K mírnému 

navýšení došlo v případě síranových aniontů, které vzniklo v důsledku uvolnění koncových 

-SO3
-
 ze struktury barviva. Výrazné zvýšení však bylo zaznamenáno v případě dusitanů 

a dusičnanů, pravděpodobně z přeměny amonných iontů, uvolněním - NO
+
 skupiny navázané 

na naftalen nebo vyloužením z adsorpčního materiálu. 

Kationty draslíku, vápníku a hořčíku zůstaly, stejně jako v případě aniontů F
-
, Cl

-
 a Br

-
 , 

beze změny. V případě obsahu sodíku došlo k mírnému navýšení množství v odpadní vodě 

díky disociaci -SO3Na skupin navázaných na naftalen. V případě amonných iontů došlo však 

ke snížení obsahu pravděpodobně díky navázání daných iontů na adsorpční materiál, 
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zreagováním s koncovými disociovanými skupinami - SO3
-
 barviva přítomného v odpadní 

vodě nebo rovněž výše zmíněnou přeměnou na dusitany/dusičnany.  

V případě zvažování reálného použití těchto materiálů jako sorbentů je dobré provést ještě 

řadu dalších experimentů, ve kterých budou zahrnuty všechny důležité parametry 

pro hodnocení odpadních vod a budou provedeny pilotní zkoušky v kontinuálním procesu 

čištění vody. 

4.6 Porovnání adsorpce naftolové zeleně B na nedopalu s jinými 

uhlíkatými materiály 

Pro srovnání adsorpčních schopností obou typů nedopalů pro naftolovou zeleň B 

s dalšími dostupnými uhlíkatými materiály byly vybrány dva vzorky koksů a vzorek hnědého 

uhlí. Porovnány byly závislosti naadsorbovaného množství NGB na kontaktní době 

a na výchozí koncentraci barviva. Na rozdíl od nedopalů, mají oba koksy malou hodnotu 

specifického povrchu (SBET) - 3,3 m
2
/g koks 1 (K1), 3 m

2
/g koks 2 (K2). Hodnota pro hnědé 

uhlí (HU) je o trochu vyšší než u koksů - 21 m
2
/g.  V každém případě mají všechny tyto 

3 materiály ve srovnání s oběma nedopaly specifické povrchy výrazně nižší.  

Při porovnání závislostí zachyceného množství NGB na kontaktní době (Obr. 24, 54) 

obou vzorků koksů a uhlí s nedopaly, je stejně jako v případě nedopalů patrné, že v prvních 

5000 minutách (3 dnech) experimentu probíhá intenzivní adsorpce barviva a naadsorbované 

množství NGB zřetelně narůstá. Nárůst sorpce u koksů je prudší než v případě uhlí. 

S rostoucím pokrytím adsorpčních center se rychlost adsorpčního procesu postupně 

zpomaluje ustavením rovnováhy v systému. Rovnováhy bylo u všech tří vzorků dosaženo, 

stejně jako v případě nedopalů, po cca 15000 minutách (10 dnech).  

Na Obr. 55 jsou zobrazeny závislosti naadsorbovaného množství NGB na výchozí 

koncentraci. Z průběhů experimentálně získaných křivek lze sledovat zvyšování 

naadsorbovaného množství v souvislosti se zvyšováním výchozí koncentrace.  
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Obr. 54: Závislost kontaktní doby na záchyt naftolové zeleně B na dvou vzorcích koksů a vzorku uhlí 

(koncentrace 70 mg/l NGB, laboratorní teplota). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 55: Závislost naadsorbovaného množství naftolové zeleně B a rovnovážné koncentraci, kontaktní doba 

10 dní, laboratorní teplota. 
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Při získávání regresních parametrů prostřednictvím lineárních a nelineárních regresí bylo 

již konstatováno u nedopalů, že pro modelování je vhodnější použít nelineární regrese 

z důvodu rovnoměrného rozložení chyb [109, 110]. Proto byla v rámci srovnání obdržená 

experimentální data všech tří materiálů modelována pomocí Langmuirova, Freundlichova 

a Temkinova nelineární regresního modelu. Nejlepší model byl rovněž vybrán pomocí 

statistických parametrů R
2
, AIC a χ

2
. Čím vyšší hodnoty R

2
 a nižší hodnoty AIC a χ

2
, tím větší 

shodu vykazoval daný model. Hodnoty regresních a statistických parametrů jsou uvedeny 

v Tab. 16. 

Z porovnání statistických hodnot vyplývá (Tab. 16), že ve všech třech případech se jeví 

jako nevhodnější model Langmuirův (u Temkinova modelu v případě K1 byla hodnota am 

vyhodnocena jako statisticky nevýznamná). Ten předpokládá energeticky homogenní povrch 

sorbentu a ukazuje na jeho monovrstevné pokrytí. Maximální naadsorbované množství bylo 

4,01 mg/g pro hnědé uhlí, pro koks K1 4,22 mg/g a koks K2 4,95 mg/g. Nejmenší adsorpci 

vykazuje uhlí, i v případě většího SBET než mají koksy K1 a K2. Je to pravděpodobně 

způsobeno tím, že hnědé uhlí má rozvinutější mikropóry, do kterých se velké molekuly 

barviva nevejdou, kdežto oba typy koksů jsou převážně mezoporézní materiály. 

Naadsorbované množství se však téměř neliší (řádově v desetinném místě).  
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Tab. 16: Parametry nelineárních regresí s hodnotami statistických parametrů pro dva typy koksů K1 a K2 a hnědé uhlí HU 

 

 

** nesignifikantní, statisticky nevýznamná hodnota 

 

 Regresní 

model 
Parametr 1 

Interval 

spolehlivosti 
Parametr 2 Interval spolehlivosti R

2
 χ

2
 AIC 

K1 

Langmuir am = 4,22 mg/g (3,214 – 5,228) mg/g Ka = 0,06  l/mg (0,0179 – 0,1021)  l/mg 0,9521 1,18 -21,26 

Freundlich 
KF = 0,56  mg/g 

(l/mg)
1/n 

(0,051 – 1,074) mg/g 

(l/mg)
1/n 1/n = 0,4291 (0,1924 – 0,6659) 0,8589 3,21 -10,44 

Temkin D = -0,68** (-1,365 – 0,0013) B = 0,98 (0,7581 – 1,2) 0,9564 0,45 -22,18 

K2 

Langmuir am = 4,95 mg/g (3,746 – 6,163) mg/g Ka  = 0,02 l/mg (0,0108 – 0,0317) l/mg 0,9876 0,17 - 36,34 

Freundlich 
KF = 0,22 mg/g 

(l/mg)
1/n 

(0,0613 – 0,3830) 

mg/g (l/mg)
1/n 1/n = 0,6104 (0,4295 – 0,7914) 0,9608 0,70 -24,85 

Temkin D = -1,04 (-1,602 – (-4,836)) B = 0,91 (0,7314 – 1,092) 0,9661 0,90 -26,30 

HU 

Langmuir am = 4,01 mg/g (3,239 – 4,788) mg/g Ka  = 0,05 l/mg (0,0246 – 0,0853) l/mg 0,9651 0,0 -25,68 

Freundlich 
KF = 0,59 mg/g 

(l/mg)
1/n 

(0,1055 – 1,067) 

mg/g (l/mg)
1/n 1/n = 0,401 (0,1867 – 0,6154) 0,8717 0,21 - 13,96 

Temkin D = -0,75 (-1,496 – (-0,0091)) B = 0,94 (0,7125 – 1,163) 0,9591 0,09 -24,25 
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5 Závěr  

Disertační práce na téma: „Studium možností využití uhlíkatých produktů spalování paliv 

pro záchyt polutantů z vodného prostředí“, je zaměřena na možnosti využití nedopalů 

vyseparovaných z ložových popelů fluidní uhelné elektrárny pro odstraňování znečišťujících 

látek, konkrétně barviva naftolové zeleně B z vodného prostředí pomocí adsorpce.  

Pozornost byla zaměřena na několik hlavních oblastí, jejichž  závěry lze shrnout do níže 

uvedených bodů. 

1. Vlastnosti nedopalů jako potenciálních adsorbentů pro sorpční aplikace 

byly posuzovány a charakterizovány pomocí řady analytických metod – chemické 

analýzy, petrografie, FTIR spektrometrie, Ramanovské spektroskopie, RTG difrakce, 

DTA/TG analýzy, TEM a studia povrchových vlastností. Výsledky chemické analýzy 

ukázaly, že studované nedopaly obsahují okolo 60% popela (s nejvýraznějším 

zastoupením oxidů křemíku a hliníku), zbylou část pak představuje uhlíkatá (organická) 

hmota. Z minerálů byly identifikovány křemen, anatas a hematit, které potvrdila RTG 

difrakční analýza. Podle TEM je uhlíkatá fáze amorfního charakteru, v některých 

případech s náznakem struktury s grafitickým uspořádáním. V důsledku převážně 

mezoporézního charakteru nedopalů (s příspěvkem makropórů) s hodnotami specifického 

povrchu 211,07 m
2
/g pro nedopal N1 a 153,78 m

2
/g pro nedopal N2 lze usuzovat 

na vhodnost použití těchto materiálů pro adsorpci nejen barviv, ale i dalších znečišťujících 

látek z vodného prostředí. 

2. Výsledky sorpčních experimentů ukázaly, že adsorpční kapacita závisí 

na kontaktní době adsorbentu s adsorbátem. V tomto případě bylo zjištěno, že na počátku 

sorpčního procesu narůstá naadsorbované množství naftolové zeleně B poměrně rychle, 

přičemž další nárůst je již podstatně pomalejší. Rovnováhy mezi nedopaly a naftolovou 

zelení B v roztoku bylo dosaženo až po deseti dnech.  

3. Kinetika sorpce byla studována a popsána pomocí několika kinetických 

lineárních i nelineárních regresních modelů – Elovichova, Lagergrenova, kinetiky 

pseudo-druhého řádu a dvoumístné kinetiky pseudo-druhého řádu; ze všech modelů byly 

vypočteny regresní parametry. Jednotlivé modely byly mezi sebou následně porovnány 
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pomocí hodnot statistických parametrů (AIC, R
2
, χ

2
) za účelem nalezení modelu 

poskytujícího nejlepší shodu s experimentálně zjištěnými daty. V rámci 

dvouparametrových modelů popisoval nejlépe adsorpční proces Elovichův model 

s hodnotami AIC = 16,2, R
2 

= 0,9410, χ
2
 = 3,21 pro nedopal N1 a AIC = 5,46, 

R
2 

= 0,9290, χ
2
 = 2,44 pro N2, který indikuje energeticky heterogenní adsorbent [141]. 

Při použití tříparametrového dvoumístného kinetického modelu pseudo-druhého řádu však 

došlo ještě k vylepšení hodnot statistických parametrů a tím pádem i shody 

s experimentálními daty (AIC = -6,30, R
2 

= 0,9943, χ
2
 = 0,31 pro nedopal N1 

a AIC =-18,54, R
2 

= 0,9926, χ
2
 = 0,21 pro N2). Tento fakt ukázal na to, že adsorpce 

naftolové zeleně B probíhá v případě obou nedopalů na energeticky heterogenním 

povrchu. 

4. Multilineární charakter difúzního modelu (difúze dovnitř zrna adsorbentu) 

ukázal na rychlou počáteční sorpci NGB, jejíž rychlost se v důsledku této difúze 

a adsorpce barviva do pórů o klesající velikosti postupně snižuje. Vzhledem k tomu, 

že nedopaly jsou převážně mezoporézní materiály s poměrně malou mikroporozitou [139], 

jsou to právě mezopóry, které jsou velice efektivní při sorpci barviv.  

5. Pro popis adsorpčního děje byly zvoleny tři nejběžněji používané modelové 

adsorpční izotermy (Langmuirova, Freundlichova a Temkinova) a jejich lineární 

a nelineární regrese. Z důvodu rovnoměrného rozložení chyb byly pro získání parametrů 

izoterem zvoleny nelineární regrese. Jednotlivé hodnoty statistických parametrů těchto 

nelineárních regresí ukázaly, že nejlepší shodu s experimentálními daty vykazuje model 

Temkinův. Naadsorbované množství barviva NGB činilo 23,96 mg/g pro nedopal N1 

a 14,69 mg/g pro nedopal N2. 

6. Hodnota pH výchozího roztoku výrazně ovlivňuje sorpci NGB na nedopalech. 

Se snižováním pH se zvyšuje naadsorbované množství naftolové zeleně díky přitažlivým 

interakcím. Při snížení hodnoty pH < 3 došlo v případě nedopalu N1 k 7,5násobnému 

a v případě N2 13-ti násobnému zvýšení naadsorbovaného množství NGB. 

7. Surfaktanty CPB a HDTMAB jako častá složka odpadních vod ovlivňují 

rovněž odstraňování znečišťujících látek. Tyto surfaktanty jsou kationaktivní látky 

a naftolová zeleň B je aniontovým barvivem, tudíž k ovlivnění dochází prostřednictvím 

iontových interakcí, v případě sorpce NGB na nedopalech ovšem za předpokladu, že jsou 
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obsaženy v malém množství (10-15 mg surfaktantu/150 ml roztoku NGB). V případě 

obsahu malého množství CPB se adsorpční kapacita zvýšila na desetinásobek původní 

hodnoty, u HDTMAB došlo k nárůstu na dvoj- až trojnásobek původní hodnoty 

bez přídavku tenzidu.  

8. Studované nedopaly byly testovány také jako potenciální sorbenty 

pro průmyslové aplikace při odstraňování barviva naftolové zeleně B z reálné odpadní 

vody. Přídavek nedopalů způsobil snížení obsahu NGB v odpadní vodě vlivem jejího 

zachycení na jejich povrchu. Naadsorbované množství NGB bylo vyšší než v případě 

experimentů s roztoky barviva, což je pozitivní informace. Na základě tohoto zjištění 

se nedopaly jeví jako potenciální sorbenty pro záchyt polutantů z reálných odpadních vod. 

Nicméně při jejich použití docházelo k ovlivnění také dalších parametrů, jako je např. pH 

či koncentrace iontů dusitanových, dusičnanových, síranových, sodných a amonných. 

V případě zvažování reálného použití těchto materiálů jako sorbentů se doporučuje 

provést řadu dalších experimentů, ve kterých budou zahrnuty všechny důležité parametry 

pro hodnocení odpadních vod a budou provedeny pilotní zkoušky v kontinuálním procesu 

čištění vody. 

9. Nasorbované množství naftolové zeleně B na nedopalech bylo také porovnáno 

s jinými uhlíkatými materiály. Vybrány byly dva vzorky koksů a vzorek hnědého uhlí, 

přičemž byly porovnány závislosti naadsorbovaného množství na kontaktní době 

a na výchozí koncentraci barviva. Pokud jde o vliv kontaktní doby, byl průběh závislostí 

u koksů a hnědého uhlí obdobný jako u nedopalů. Čas sorpce potřebný k dosažení 

rovnováhy byl u všech 5 materiálů stejný (10 dní). 

10. Pro studium závislosti naadsorbovaného množství NGB na rovnovážné 

koncentraci pro tyto tři typy vzorků byla opět zvolena nelineární regrese Langmuirova, 

Freundlichova a Temkinova modelu a podle statistických parametrů R
2
, AIC a χ

2
 byl 

vybrán nejvhodnější model popisující sorpční proces. Z porovnání statistických parametrů 

vyplynulo, že ve všech třech případech porovnávaných vzorků (koksy, hnědé uhlí) 

vykazoval nejlepší shodu s experimentálními daty model Langmuirův. Na rozdíl 

od nedopalů, kde byl nejvhodnější model Temkinův, předpokládá tento Langmuirův 

model energeticky homogenní povrch sorbentů a ukazuje na jeho monovrstevné pokrytí. 

Maximální naadsorbované množství bylo 4,01 mg/g pro hnědé uhlí HU, pro koks K1 4,22 

mg/g a koks K2 4,95 mg/g.  
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Z porovnání 5 studovaných adsorbentů (2 nedopalů, 2 koksů a 1 uhlí) tedy 

jednoznačně vyplývá, že sorpce naftolové zeleně B z vodného roztoku byla nejvíce 

efektivní u obou nedopalů. Výrazný nárůst adsorpce NGB na obou nedopalech 

ve srovnání s původním uhlím (ze kterého oba nedopaly pocházely) lze vysvětlit nárůstem 

specifického povrchu nedopalů při nedokonalém spálení ve fluidní elektrárně, kdy dochází 

k úniku prchavé hořlaviny, která po sobě zanechává porézní texturu. 

 K účinnému záchytu naftolové zeleně B na obou nedopalech došlo i přes nepříliš 

vysoké hodnoty specifického povrchu obou nedopalů (211 a 153 m
2
/g). Hodnota 

specifického povrchu sorpčních materiálů je však dána především příspěvkem mikropórů, 

který je u nedopalů obecně nízký (jedná se především o mezoporézní materiály 

s přítomností makropórů). Vzhledem k velikosti molekul většiny používaných barviv 

je však mikroporézní textura v tomto smyslu poměrně špatně využitelná, proto lze pro tyto 

aplikace s výhodou používat i materiály s převládajícím podílem mezopórů, jako jsou 

např. nedopaly. 
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6 Summary 

Dissertation entitled “Study of the possibility of utilization of carbonaceous products 

from fuel combustion for the retention of pollutants from aqueous environment” 

investigates the possibilities of unburned carbon separated from bottom ashes from 

fluidized-bed coal-combustion power station to adsorb pollutants, namely Naphthol 

Green B from aqueous solutions. 

Attention has been paid to several research fields of interest – the most significant 

conclusion are summarized below. 

1. The properties of unburned carbons as potential adsorbents for the adsorption 

applications has been evaluated and characterized by numerous analytical methods - 

chemical analysis, petrography, FTIR spectrometry, Raman spectroscopy, XRD, DTA / TG 

analysis, TEM and study of surface properties. The results of chemical analysis have 

revealed that the ash content of the studied unburned carbons is around 60% (with the 

dominant occurrence of silicon and aluminum oxides). The remaining part 

is a carbonaceous (organic) matter. Minerals identified by X-ray diffraction analysis are - 

quartz, anatase, and hematite. According to TEM, carbonaceous phase is predominantly 

of amorphous character, with a hint of the graphitic structure. Predominant mesoporous 

character of unburned carbons (with micropores contribution) with specific surface area 

of 211.07 m
2
/g (N1) and 153.78 m

2
/g (N2), documents the suitability of these materials 

for the adsorption of dyes as well as other pollutants from the aqueous environment. 

2. The results of adsorption experiments have revealed that the adsorption 

capacity depends on the contact time of the adsorbent with the adsorbate. It has been 

found out that adsorbed amount of Naphthol Green B increases rapidly at the beginning 

of the adsorption process, whereby further increase is considerably slower, the equilibrium 

has been achieved after ten days. 

3. The adsorption kinetics has been studied and described by several kinetic linear 

and nonlinear regression models - Elovich, Lagergren, pseudo-second-order kinetics 

and two-site pseudo-second order kinetics. Using all the models, the regression parameters 

were calculated. The comparison of the ability of these models to describe 

the experimental data has been based on the calculation of the statistical parameters (AIC, 
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R
2
, χ

2
). Within the two-parameter models, Elovich model with the values 

of the AIC = 16.2, R
2
 = 0.9410, χ

2
 = 3.21 for N1 and AIC = 5.46, R

2
 = 0.9290, χ

2
 = 2.44 

for N2 has exhibited the best fit indicating energetically heterogeneous adsorbent [141]. 

However, further improvement of the statistical parameters has been achieved 

by the three-parameters two-site pseudo-second order kinetics (AIC = -6.30, R
2
 = 0.9943, 

χ
2
 = 0.31 for N1 and AIC = -18.54, R

2
 = 0.9926, χ

2
 = 0.21 for N2). This is consistent 

with the aforementioned conclusion that the adsorption of Naphthol Green B takes place 

on the energetically heterogeneous surface in case of both unburned carbons. 

4. Multilinear character of intraparticle diffusion model has revealed a rapid 

initial adsorption of NGB whose rate gradually decreases due to the intraparticle diffusion 

and the adsorption of the dye into the pores of decreasing size. As the unburned carbons 

are predominantly mesoporous materials with relatively low microporosity [139], there 

are the very mesopores that are effective during the adsorption of dye. 

5. Three the most commonly used adsorption isotherm models (Langmuir, 

Freundlich and Temkin) were used for the description of the adsorption equilibrium; 

for the comparison, both linear and nonlinear regressions has been calculated. Because 

of uniform distribution of errors, the nonlinear regression has been preferred 

for the calculation of the isotherm parameters. The individual values of the statistical 

parameters of nonlinear regression have revealed that the best agreement 

with the experimental data was calculated by Temkin model. Adsorbed amounts of the dye 

on unburned carbons N1 and N2 were 23.96 mg/g for and 14.69 mg/g, respectively. 

6. The pH value of the initial solution significantly influences the adsorption 

of NGB on the unburned carbons.  The lower the pH of the initial solution, the higher 

the amount of Naphthol Green B adsorbed onto the unburned carbons (due to attractive 

interactions). The strong acidity of the initial solution (pH <3) brought about 7.5-fold 

increase in the adsorbed amount on N1 and 13-fold increase in case of N2. 

7. Surfactants CPB and HDTMAB as common components of wastewater have 

also an influence on the removal of pollutants. Adsorption of NGB on unburned carbon 

is affected if surfactants are present in small amounts (10 - 15 mg/150 ml of NGB 

solution). The presence of small amount of CPB has resulted in approximately 10-fold 

increase in the adsorption capacity; in case of HDTMAB the adsorbed amount of NGB 
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has increased nearly 3-fold. The increase in the adsorbed amount of NGB can be 

explained through ionic interactions in the solution. 

8. Studied unburned carbons were also tested as potential adsorbents for industrial 

applications - for the retention of Naphthol Green B from real waste water. The presence 

of the adsorbents (N1 or N2) brought about decreased levels of NGB in the waste water 

due to its attachment on the adsorbent surface. The adsorbed amounts of NGB in the waste 

water were higher than in the experiments with dye solution (in demineralized water), 

which is positive information. Based on this finding, the unburned carbons can be used 

as potential adsorbents for the retention of pollutants from real waste water. 

9. Adsorbed amount of Naphthol Green B onto unburned carbon has been also 

compared with other carbonaceous material. Two samples of cokes and the sample 

of parrent lignite were selected and the dependence of the adsorbed amount of NGB 

on the contact time and the initial concentration of the dye were compared. As far as 

the effect of contact time is concerned, the time needed to achieve the equilibrium has 

been the same for all five adsorbents used in this study (10days). 

10. For the description of the dependence of the adsorbed amount of NGB 

on the equilibrium concentration for these two cokes and the lignite, the best adsorption 

equilibrium model has been evaluated by the same statistical parameters (R
2
, AIC and χ

 2
). 

The tested models were the same as in case of the unburned carbons, i.e.  nonlinear 

Langmuir, Freundlich and Temkin. The calculated values of the statistical parameters 

suggest that (in case of both cokes and the lignite) it was the Langmuir isotherm model 

providing the best fit with the experimental data. Unlike the unburned carbons (where 

the most suitable isotherm was the Temkin model), the Langmuir model assumes 

energetically homogeneous surface of adsorbents and is based on monolayer coverage. 

The maximum adsorbed amount was 4.01 mg/g for the lignite (HU) and 4.22 mg/g 

and 4.95 mg/g. for the cokes (K1 and K2) 

The comparison of the 5 studied adsorbents (2 unburned carbons, 2 cokes and coal) 

clearly documents that the adsorption of Naphthol Green B from aqueous solution was 

the most effective in case of both unburned carbons. The significant increase in adsorption 

of NGB on both unburned carbons compared to the original coal (from which both 

unburned carbons were derived) can be explained by the significant increase 
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of the specific surface areas during the incomplete combustion in fluidised-bed power 

plant and due to the release of the volatile combustibles leaving behind the porous texture. 

The effective capture of Naphthol Green B on both unburned carbons has been 

achieved despite the fact that the specific surface area are significantly lower (211 

and 153 m
2
/g) than the values typical e.g. for activated carbons. However, the value 

of specific surface area of the adsorbent is based mainly on the contribution 

of micropores, which is typically low in most unburned carbons (they are predominantly 

mesoporous materials with the presence of macropores). As most common dyes have 

generally large molecules, the microporous adsorption sites are quite hardly accessible 

for such adsorbates. Therefore, for such applications, even the adsorbents with dominant 

contribution of mesopores (e.g. unburned carbons) can be used. 
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Legenda k tabulkám 

 

qt [mg/g] – experimentálně stanovené naadsorbované množství barviva v čase t 

predik qt [mg/g] - naadsorbované množství barviva v čase t vypočtené po obdržení hodnot 

             regresních parametrů 

qr [mg/g] – experimentálně stanovené naadsorbované množství barviva v rovnováze  

χ
2
 – Chi

2
  

A – absorbance roztoku barviva po sorpci 

ct [mg/l nebo mol/l] – koncentrace roztoku barviva v čase t po sorpci 

c0 [mg/l nebo mol/l] – výchozí koncentrace roztoku barviva 

cr [mg/l nebo mol/l] – rovnovážná koncentrace roztoku barviva 

 

Označení „VZ“ – měření za přítomnosti adsorbentu, např. nedopalu 

Označení „SL“ – slepý vzorek, tj. bez přítomnosti adsorbentu 

 

Veškerá experimentálně stanovená data byla 3x zopakována. Odečtení slepých vzorků 

bylo provedeno po změření absorbance jednotlivých roztoků. 
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Tab. 17: Experimentální a predikovaná data pomocí nelineárních kinetických modelů pro nedopal N1 

Experimentální data PSO - nelin Lagergren nelin TS-PSO nelin Elovich nelin 

doba sorpce 

t [h] 

doba sorpce 

t [min] 
qt [mg/g] 

predik 

qt [mg/g] 
χ

2
 

predik 

qt [mg/g] 
χ

2
 

predik 

qt [mg/g] 
χ

2
 ln t 

predik 

qt [mg/g] 
χ

2
 

2 120 5,6019 1,7564 2,6398 1,2273 3,4162 6,4831 0,1386 4,7875 3,0966 1,1205 

4 240 7,8696 3,2960 2,6580 2,3917 3,8130 7,0405 0,0873 5,4806 5,9649 0,4610 

7 420 8,1534 5,2795 1,0130 4,0276 2,0877 7,8305 0,0128 6,0403 8,2806 0,0020 

14 840 9,4996 8,8163 0,04915 7,3784 0,4736 9,4850 2,25E-05 6,7334 11,1489 0,2864 

20 1200 10,5997 11,0338 0,0178 9,7986 0,0605 10,7252 0,0015 7,0901 12,6249 0,3869 

28 1680 12,1263 13,2568 0,1054 12,4855 0,0106 12,1713 0,0002 7,4265 14,0172 0,2949 

38 2280 13,4649 15,2825 0,2453 15,1395 0,2083 13,7113 0,0045 7,7319 15,2809 0,2449 

48 2880 15,2110 16,7779 0,1614 17,1801 0,2549 15,0173 0,0025 7,9655 16,2477 0,0707 

96 5760 18,7838 20,6098 0,1775 22,0463 0,5667 19,2617 0,0122 8,6587 19,1160 0,0059 

168 10080 22,5188 22,8460 0,0048 23,6794 0,0598 22,5916 0,0002 9,2183 21,4317 0,0525 

240 14400 25,4566 23,8825 0,0973 23,9256 0,0921 24,4398 0,0406 9,5750 22,9077 0,2552 

504 30240 26,8145 25,2845 0,0873 23,9693 0,3019 27,3414 0,0104 10,3169 25,9779 0,0261 

   χ
2
 7,2569  11,3454  0,3107   3,2069 
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Tab. 18: : Experimentální a predikovaná data pomocí lineárních a nelineárních kinetických modelů pro nedopal N2 

Experimentální data PSO - nelin Lagergren nelin TS-PSO nelin Elovich nelin 

doba 

sorpce t [h] 
t [min] qt [mg/g] 

predik 

qt [mg/g] 
χ

2
 qt [mg/g] χ

2
 qt [mg/g] χ

2
 ln t qt [mg/g] χ

2
 

2 120 3,5101 0,9598 1,8529 0,6664 2,3039 3,7509 0,0165 4,7875 1,4709 1,1847 

4 240 3,6686 1,8089 0,9427 1,3014 1,5274 4,0402 0,0376 5,4806 3,1691 0,0680 

7 420 4,8201 2,9133 0,7543 2,1983 1,4261 4,4537 0,0278 6,0403 4,5402 0,0163 

10 600 5,2145 3,8547 0,3546 3,0326 0,9130 4,8446 0,0263 6,3969 5,4140 0,0076 

14 840 5,3794 4,9132 0,0404 4,0551 0,3260 5,3335 0,0004 6,7334 6,2384 0,1372 

20 1200 6,0270 6,1874 0,0043 5,4152 0,0621 6,0054 7,74E-05 7,0901 7,1122 0,1954 

28 1680 7,0764 7,4808 0,0231 6,9480 0,0023 6,8029 0,0106 7,4265 7,9366 0,1045 

38 2280 7,6788 8,6737 0,1289 8,4915 0,0860 7,6690 1,26E-05 7,7319 8,6850 0,1318 

48 2880 7,7284 9,5632 0,4356 9,7042 0,5051 8,4176 0,0615 7,9655 9,2571 0,3024 

72 4320 9,5845 10,9910 0,2064 11,6580 0,4486 9,8578 0,0078 8,3710 10,2505 0,0463 

168 10080 13,4778 13,2522 0,0038 13,9040 0,0135 13,0328 0,0147 9,2183 12,3264 0,0984 

240 14400 14,3905 13,8954 0,0170 14,1067 0,0056 14,2352 0,0017 9,5750 13,2003 0,0173 

504 30240 15,9293 14,7716 0,0841 14,1499 0,1988 16,1888 0,0042 10,3169 15,0180 0,0521 

     χ
2
 4,8482  7,8184  0,2092   2,3620 
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 Tab. 19: Experimentální a predikovaná data pomocí nelineárních koncentračních modelů pro nedopal N1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experimentální data Langmuir  nelin Freundlich nelin Temkin nelin 

c0 [mol/l] qt [mg/g] cr [mg/l] 
predik qt 

[mg/g] 
χ

2
 

predik 

qt [mg/g] 
χ

2
 

predik 

qt [mg/g] 
χ

2
 

0,000005 14,2001 0,8423 13,3461 0,0514 15,6108 0,1402 15,2241 0,0739 

0,000008 18,073 2,5094 18,5924 0,0149 17,4040 0,0248 17,4239 0,0233 

0,00001 19,4767 3,9155 20,0202 0,0152 18,1925 0,0847 18,3203 0,0686 

0,00002 20,7774 12,3749 22,0899 0,0829 20,4018 0,0068 20,6391 0,0009 

0,00004 21,5431 29,7526 22,7250 0,0648 22,2645 0,0242 22,4067 0,0346 

0,00006 22,7863 47,0110 22,8971 0,0005 23,3025 0,0117 23,3285 0,0129 

0,00008 23,4687 64,4096 22,9781 0,0102 24,0448 0,0141 23,9630 0,0104 

0,0001 25,4566 81,4818 23,0243 0,2324 24,6146 0,0279 24,4368 0,0409 

   χ
2
 0,4725  0,3342  0,2655 

         

         

   am 23,2 Kf 15,88 D 15,57 

   Ka 1,608 1/n 0,0996 B 2,015 

   AIC 8,54 AIC 4,047 AIC 2,778 

   R
2
 0,8769 R

2
 0,9296 R

2
 0,9401 
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Tab. 20: Experimentální a predikovaná data pomocí nelineárních koncentračních modelů pro nedopal N2 

Experimentální data Langmuir nelin Freundlich nelin Temkin nelin 

c0 [mol/l] qt [mg/g] cr [mg/l] 

predik qt 

[mg/g] 
χ

2
 

predik qt 

[mg/g] 
χ

2
 

predik qt 

[mg/g] 
χ

2
 

0,000005 7,2863 2,5707 6,1595 0,1743 7,5948 0,0131 7,1233 0,0036 

0,000008 8,1694 4,9853 8,6409 0,0272 8,6946 0,03378 8,6619 0,0297 

0,00001 9,3620 6,4441 9,570 0,0046 9,1625 0,0043 9,2581 0,0012 

0,00002 11,3038 14,7433 12,0660 0,0514 10,8495 0,0183 11,1807 0,0013 

0,00004 13,4094 31,7861 13,5357 0,0012 12,6923 0,0384 12,9653 0,0147 

0,00006 13,9249 49,226 14,0606 0,0013 13,8781 0,0002 13,9814 0,0002 

0,00008 14,3905 66,6792 14,3256 0,0003 14,7652 0,0098 14,6863 0,0061 

0,0001 15,2277 84,0391 14,4847 0,0363 15,4797 0,0042 15,2238 9,64E-07 

   χ
2
 0,2965  0,1218  0,0568 

         

   am 15,13 Kf 6,263 D 4,93 

   Ka 0,2671 1/n 0,2042 B 2,323 

   AIC -2,368 AIC -8,007 AIC -14,65 

   R
2
 0,9584 R

2
 0,9794 R

2
 0,9910 

 



146 

 

Tab. 21: Experimentálně zjištěná data pro oba nedopaly pro koncentraci 70 mg/l NGB potřebná pro konstrukci závislostí vlivu kontaktní doby na naadsorbované množství 

NGB, vlivu výchozí koncentrace a vlivu pH roztoku na rychlost odstranění barviva. Průměrná hodnota pH roztoku barviva byla 5,98. 

Doba sorpce navážky Absorbance ct(SL)-ct(VZ) ct(SL)-ct(VZ) qt qt 

pH roztoku 

barviva po 

sorpci na 

nedopalu  [g]  po sorpci [mol/l] po sorpci [mg/l] [mol/g] [mg/g] 

[h] [min] N1, N2 N1 N2 N1 N2 N1 N2 N1 N2 N1 N2 N1 N2 

2 120 0,0375 0,7627 0,7684 7,841E-05 7,9E-05 68,876 69,399 6,38E-06 3,996E-06 5,6019 3,5101 9,22 9,47 

4 240 0,0375 0,7564 0,7637 7,776E-05 7,852E-05 68,309 68,973 8,96E-06 5,94E-06 7,8696 5,2145 9,36 9,41 

7 420 0,0375 0,7557  7,768E-05  68,238  9,28E-06  8,1534  9,39  

10 600 0,0375  0,7648  7,863E-05  69,072  5,49E-06  4,8201  8,95 

14 840 0,0375 0,752 0,7633 7,73E-05 7,847E-05 67,902 68,932 1,08E-05 6,12E-06 9,4996 5,3794 8,95 9,4 

20 1200 0,0375 0,749 0,7615 7,698E-05 7,828E-05 67,627 68,77 1,21E-05 6,86E-06 10,5997 6,0270 9,41 9,4 

28 1680 0,0375 0,7448 0,7586 7,655E-05 7,799E-05 67,245 68,508 1,38E-05 8,06E-06 12,1263 7,0764 9,49 9,45 

38 2280 0,0375 0,7411 0,7568 7,617E-05 7,78E-05 66,911 68,345 1,53E-05 8,80E-06 13,4649 7,7284 9,31 9,56 

48 2880 0,0375 0,7363 0,757 7,567E-05 7,781E-05 66,474 68,357 1,73E-05 8,74E-06 15,211 7,6788 9,35 9,41 

72 4320 0,0375  0,7517  7,727E-05  67,881  1,09E-05  9,5845  9,32 

96 5760 0,0375 0,7265  7,465E-05  65,581  2,14E-05  18,7838  8,83  

168 10080 0,0375 0,7162 0,7411 7,359E-05 7,616E-05 64,647 66,907 2,56E-05 1,53E-05 22,5188 13,4778 8,75 9,11 

240 14400 0,0375 0,7082 0,7405 7,276E-05 7,61E-05 63,913 66,855 2,9E-05 1,56E-05 25,4566 13,6874 8,9 9,62 

504 30240 0,0375 0,7044 0,7343 7,237E-05 7,547E-05 63,573 66,294 3,05E-05 1,81E-05 26,8145 15,9293 8,87 9,28 
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Tab. 22: Experimentálně zjištěná data pro oba nedopaly pro koncentraci roztoku 70 mg/l NGB upravená na pH 8 potřebná pro konstrukci závislostí vlivu pH roztoku na 

rychlost odstranění barviva. 

Doba sorpce 

navážky 

[g] Absorbance 

ct(SL)-ct(VZ) ct(SL)-ct(VZ) qt qt 
pH  roztoku 

barviva po sorpci 

na nedopalu po sorpci [mol/l] po sorpci [mg/l] [mol/g] [mg/g] 

[h] [min] N1, N2 N1 N2 N1 N2 N1 N2 N1 N2 N1 N2 N1 N2 

1 60 0,0375 0,8118 0,8132 7,93E-05 8E-05 69,663 69,78 2,796E-06 2,2E-06 0,1349 0,0868 8,71 8,78 

7 420 0,0375 0,807 0,807 7,883E-05 8E-05 69,25 69,25 4,676E-06 4,7E-06 0,3001 0,3001 8,34 8,38 

10 600 0,0375  0,7998  8E-05  68,63  7,5E-06  0,5478 8,59 8,5 

14 840 0,0375 0,8026 0,7955 7,84E-05 8E-05 68,871 68,26 6,4E-06 9,2E-06 0,4515 0,6957 8,3 7,96 

20 1200 0,0375 0,7977 0,7919 7,792E-05 8E-05 68,45 67,95 8,319E-06 1,1E-05 0,6201 0,8196 8,44 8,53 

28 1680 0,0375 0,7986 0,7839 7,801E-05 8E-05 68,527 67,26 7,966E-06 1,4E-05 0,5891 1,0949 9,66 9,16 

32 1920 0,0375 0,7979  7,794E-05  68,467  8,24E-06  0,6132  8,38 8,1 

48 2880 0,0375 0,7964 0,7859 7,779E-05 8E-05 68,338 67,43 8,828E-06 1,3E-05 0,6648 1,0260 9,13 9,32 

72 4320 0,0375 0,8009 0,7826 7,823E-05 8E-05 68,725 67,15 7,066E-06 1,4E-05 0,5100 1,13966 9,51 9,02 

168 10080 0,0375 0,7753 0,7855 7,573E-05 8E-05 66,523 67,4 1,709E-05 1,3E-05 1,3907 1,0398 8,94 8,8 
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Tab. 23: Experimentálně zjištěná data pro oba nedopaly pro koncentraci 70 mg/l NGB upravená na pH < 3 (cca 2,8-2,9) potřebná pro konstrukci závislostí vlivu pH 

roztoku na rychlost odstranění barviva. 

Doba sorpce navážka Absorbance ct(SL)-ct(VZ) ct(SL)-ct(VZ) qt qt 
pH  roztoku 

barviva po 

sorpci na 

nedopalu [h] [min] [g]   po sorpci [mol/l] po sorpci [mg/l] [mol/g] [mg/g] 

  N1, N2 N1 N2 N1 N2 N1 N2 N1 N2 N1 N2 N1 N2 

1 60 0,0375 0,5464 0,5856 5,33E-05 5,715E-05 46,8346 50,2063 0,0001 9,14E-05 93,7689 80,282 2,93 2,94 

2 120 0,0375 0,4153 0,5107 4,05E-05 4,982E-05 35,5581 43,7639 0,0002 0,000121 138,875 106,05 2,92 2,89 

4 240 0,0375 0,2501 0,3971 2,43E-05 3,87E-05 21,3487 33,9927 0,00022 0,000165 195,713 145,14 2,84 2,93 

7 420 0,0375 0,1925 0,2684 1,87E-05 2,609E-05 16,3943 22,9227 0,00025 0,000216 215,53 189,42 2,96 2,91 

10 600 0,0375 0,1387 0,2001 1,34E-05 1,941E-05 11,7667 17,0480 0,00027 0,000242 234,04 212,92 2,96 2,92 

14 840 0,0375 0,1737 0,2007 1,68E-05 1,947E-05 14,7772 17,0996 0,00025 0,000242 221,998 212,71 2,98 2,96 

20 1200 0,0375 0,1637 0,2158 1,58E-05 2,094E-05 13,9170 18,3984 0,00026 0,000236 225,439 207,51 2,96 2,98 

28 1680 0,0375 0,1799 0,1677 1,74E-05 1,623E-05 15,3105 14,2611 0,00025 0,000255 219,865 224,06 2,99 2,89 

32 1920 0,0375 0,1597 0,1899 1,55E-05 1,841E-05 13,5730 16,1706 0,00026 0,000246 226,815 216,42 2,96 2,97 

48 2880 0,0375 0,165 0,1523 1,6E-05 1,473E-05 14,0289 12,9365 0,00026 0,000261 224,992 229,36 2,98 2,89 

72 4320 0,0375 0,2059 0,1948 2E-05 1,889E-05 17,5468 16,5921 0,00024 0,000244 210,92 214,74 3,05 2,94 

168 10080 0,0375 0,288 0,2637 2,8E-05 2,563E-05 24,6086 22,5184 0,00021 0,000217 182,673 191,03 3,23 3,06 
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Tab. 24: Experimentálně zjištěná data pro oba nedopaly pro koncentraci 8,8 mg/l NGB potřebná pro konstrukci závislostí vlivu výchozí koncentrace na záchyt NGB. 

Průměrná hodnota pH výchozího roztoku barviva byla 5,96. 

Doba sorpce navážky Absorbance ct(SL)-ct(VZ) ct(SL)-ct(VZ) qt qt 

[h] [min] [g]   po sorpci [mol/l] po sorpci [mg/l] [mol/g] [mg/g] 

  N1, N2 N1 N2 N1 N2 N1 N2 N1 N2 N1 N2 

1 60 0,0375 0,1035 0,1081 8,408E-06 8,96E-06 7,3861 7,8688 6,368E-06 4,2E-06 5,5941 3,6633 

2 120 0,0375 0,1016 0,1079 8,19E-06 8,93E-06 7,1948 7,8414 7,239E-06 4,3E-06 6,3591 3,7726 

4 240 0,0375 0,1010 0,1063 8,118E-06 8,74E-06 7,1311 7,6775 7,529E-06 5E-06 6,6141 4,4284 

7 420 0,0375 0,1016 0,1052 8,19E-06 8,62E-06 7,1948 7,5682 7,239E-06 5,5E-06 6,3591 4,8655 

10 600 0,0375 0,0991  7,89E-06  6,9307  8,442E-06  7,4156  

14 840 0,0375 0,0984 0,1032 7,817E-06 8,38E-06 6,867 7,3588 8,732E-06 6,5E-06 7,6706 5,7034 

20 1200 0,0375 0,0969 0,1026 7,641E-06 8,3E-06 6,7121 7,295 9,437E-06 6,8E-06 8,2899 5,9584 

28 1680 0,0375 0,0947 0,1020 7,382E-06 8,24E-06 6,4844 7,2404 1,047E-05 7E-06 9,2006 6,1770 

38 2280 0,0375 0,0946  7,361E-06  6,4662  1,056E-05  9,2735  

48 2880 0,0375 0,0899 0,0986 6,811E-06 7,84E-06 5,9835 6,8852 1,275E-05 8,6E-06 11,2042 7,5977 

72 4320 0,0375 0,0844 0,0976 6,169E-06 7,71E-06 5,4189 6,7759 1,533E-05 9,1E-06 13,4629 8,0349 

168 10080 0,0375 0,0789 0,0915 5,515E-06 7E-06 4,8451 6,1475 1,794E-05 1,2E-05 15,7579 10,5485 

240 14400 0,0375 0,0776 0,0895 5,362E-06 6,76E-06 4,7103 5,9423 1,855E-05 1,3E-05 16,2971 11,3694 
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Tab. 25: Experimentálně zjištěná data pro oba nedopaly pro koncentraci 7 mg/l NGB potřebná pro konstrukci závislostí vlivu výchozí koncentrace na záchyt NGB. 

Průměrná hodnota pH roztoku barviva byla 5,27. 

Doba sorpce navážka Absorbance ct(SL)-ct(VZ) ct(SL)-ct(VZ) qt qt 

[h] [min] [g]   po sorpci [mol/l] po sorpci [mg/l] [mol/g] [mg/g] 

  N1, N2 N1 N2 N1 N2 N1 N2 N1 N2 N1 N2 

1 60 0,0375 0,8049 0,8087 7,862E-05 7,9E-05 69,0687 69,397 5,501E-06 4,008E-06 4,8323 3,5208 

2 120 0,0375 0,804 0,8087 7,854E-05 7,9E-05 68,9959 69,397 5,833E-06 4,008E-06 5,1237 3,5208 

4 240 0,0375 0,8025 0,8064 7,839E-05 7,877E-05 68,8593 69,196 6,455E-06 4,92E-06 5,6702 4,3223 

7 420 0,0375 0,8009  7,823E-05  68,7227  7,077E-06  6,2166  

10 600 0,0375 0,8032 0,8073 7,846E-05 7,886E-05 68,9230 69,278 6,164E-06 4,547E-06 5,4152 3,9944 

14 840 0,0375 0,7947 0,8042 7,763E-05 7,855E-05 68,1944 69,005 9,482E-06 5,791E-06 8,3295 5,0873 

20 1200 0,0375  0,8038  7,852E-05  68,978  5,916E-06  5,1966 

28 1680 0,0375 0,7859 0,8012 7,677E-05 7,826E-05 67,4385 68,75 1,292E-05 6,952E-06 11,3532 6,1073 

32 1920 0,0375 0,7841 0,8000 7,659E-05 7,815E-05 67,2837 68,65 1,363E-05 7,408E-06 11,9725 6,5081 

48 2880 0,0375 0,7826 0,7977 7,645E-05 7,792E-05 67,1542 68,453 1,422E-05 8,305E-06 12,4906 7,2954 

72 4320 0,0375 0,7792 0,7956 7,611E-05 7,771E-05 66,8556 68,267 1,558E-05 9,15E-06 13,6847 8,0381 

168 10080 0,0375 0,7773 0,7906 7,592E-05 7,723E-05 66,6917 67,839 1,632E-05 1,11E-05 14,3404 9,7503 

240 14400 0,0375 0,7756 0,7899 7,575E-05 7,715E-05 66,5460 67,776 1,699E-05 1,139E-05 14,9233 10,0029 
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Tab. 26: Experimentální data k pokusům se surfaktantem CPB pro nedopal N1 (koncentrace NGB jsou záměrně uvedeny v mol/l), kontaktní doba 10 dní 

 

C0(NGB) 

[mg/l] 

C0  

(NGB) m(CPB) m(N1) A (VZ) A (SL) 
cr (VZ) cr (SL) 

cr(SL)-

cr(VZ) qr qr 
n (CPB) 

n 

(CPB)/n(NGB) 

[mol/l] g g   [mol/l] [mol/l] mol/l [mol/g] [mg/g] [mol] [mol/mol] 

N
ed

o
p

al
 N

1
 

87,8 0,0001 

0        25,46   

0,0060 0,037 0,6217 0,9418 6,335E-05 9,605E-05 3,270E-05 1,326E-04 116,46 0,000100 1,00 

0,0091 0,0378 0,3573 0,6002 3,634E-05 6,115E-05 2,481E-05 9,847E-05 86,50 0,000150 1,50 

0,0121 0,037 0,205 0,7018 2,078E-05 7,153E-05 5,075E-05 2,058E-04 180,75 0,000200 2,00 

0,0151 0,0369 0,1663 0,8727 1,683E-05 8,899E-05 7,217E-05 2,934E-04 257,70 0,000250 2,50 

0,0181 0,0379 0,8101 0,9172 8,260E-05 9,354E-05 1,094E-05 4,330E-05 38,04 0,000300 3,00 

0,0241 0,037 0,9022 0,8608 9,201E-05 8,778E-05 -4,229E-06 -1,715E-05 -15,06 0,000400 4,00 

70 0,00008 

0,0000        23,47   

0,0048 0,038 0,4547 0,6765 4,629E-05 6,895E-05 2,266E-05 8,944E-05 78,57 0,000080 1,00 

0,0072 0,0364 0,3014 0,5076 3,063E-05 5,169E-05 2,107E-05 8,681E-05 76,26 0,000120 1,50 

0,0097 0,038 0,1313 0,6383 1,325E-05 6,505E-05 5,179E-05 2,045E-04 179,60 0,000160 2,00 

0,0121 0,0369 0,0039 0,7429 2,350E-07 7,573E-05 7,550E-05 3,069E-04 269,59 0,000200 2,50 

0,0145 0,0379 0,6122 0,7278 6,238E-05 7,419E-05 1,181E-05 4,674E-05 41,06 0,000240 3,00 

0,0193 0,0369 0,7068 0,7152 7,204E-05 7,290E-05 8,581E-07 3,488E-06 3,06 0,000320 4,00 

52,7 0,00006 

0,0000        22,79   

0,0036 0,0368 0,4108 0,5978 4,180E-05 6,091E-05 1,910E-05 7,787E-05 68,40 0,000060 1,00 

0,0054 0,0371 0,2726 0,3732 2,769E-05 3,796E-05 1,028E-05 4,155E-05 36,50 0,000090 1,50 

0,0072 0,0364 0,1666 0,4021 1,686E-05 4,091E-05 2,406E-05 9,914E-05 87,09 0,000120 2,00 

0,0091 0,0367 0,0049 0,5598 3,371E-07 5,703E-05 5,669E-05 2,317E-04 203,54 0,000150 2,50 

0,0109 0,0369 0,3934 0,5537 4,003E-05 5,640E-05 1,638E-05 6,657E-05 58,48 0,000180 3,00 

0,0145 0,0371 0,509 0,5266 5,1836E-05 5,363E-05 1,798E-06 7,270E-06 6,39 0,000240 4,00 
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Tab. 27: Experimentální data k pokusům se surfaktantem CPB pro nedopal N2 (koncentrace NGB jsou účelně uvedeny v mol/l), kontaktní doba 10 dní 

 
C0(NGB) 

[mg/l] 
C0  (NGB) m(CPB) m(N2) A (VZ) A (SL) cr (VZ) cr (SL) cr(SL)-cr(VZ) qr qr n (CPB) n (CPB)/n(NGB) 

[mol/l] g g   [mol/l] [mol/l] mol/l [mol/g] [mg/g] [mol] [mol/mol] 

N
ed

o
p

al
 N

2
 

87,8 0,0001 

0,0000        15,23   

0,0060 0,0388 0,5739 0,9418 5,847E-05 9,605E-05 3,758E-05 1,453E-04 127,64 0,000100 1,00 

0,0091 0,0365 0,371 0,6002 3,774E-05 6,115E-05 2,341E-05 9,623E-05 84,53 0,000150 1,50 

0,0121 0,0384 0,0739 0,7018 7,386E-06 7,153E-05 6,415E-05 2,506E-04 220,12 0,000200 2,00 

0,0151 0,0377 0,4631 0,8727 4,715E-05 8,899E-05 4,184E-05 1,665E-04 146,26 0,000250 2,50 

0,0181 0,0369 0,8661 0,9172 8,832E-05 9,354E-05 5,220E-06 2,122E-05 18,64 0,000300 3,00 

0,0241 0,037 0,8831 0,8608 9,005E-05 8,778E-05 -2,278E-06 -9,236E-06 -8,11 0,000400 4,00 

70 0,00008 

0,0000        14,39   

0,0048 0,0365 0,5405 0,6765 5,505E-05 6,895E-05 1,389E-05 5,710E-05 50,16 0,000080 1,00 

0,0072 0,0364 0,3872 0,5076 3,939E-05 5,169E-05 1,230E-05 5,069E-05 44,53 0,000120 1,50 

0,0097 0,0369 0,1072 0,6383 1,079E-05 6,505E-05 5,426E-05 2,206E-04 193,75 0,000160 2,00 

0,0121 0,0375 0,4869 0,7429 4,958E-05 7,573E-05 2,615E-05 1,046E-04 91,90 0,000200 2,50 

0,0145 0,0375 0,6862 0,7278 6,994E-05 7,419E-05 4,250E-06 1,700E-05 14,93 0,000240 3,00 

0,0193 0,0355 0,6926 0,7152 7,059E-05 7,29E-05 2,309E-06 9,756E-06 8,57 0,000320 4,00 

52,7 0,00006 

0,0000        13,92   

0,0036 0,036 0,3545 0,5978 3,605E-05 6,091E-05 2,486E-05 1,036E-04 90,98 0,000060 1,00 

0,0054 0,0381 0,2858 0,3732 2,903E-05 3,796E-05 8,929E-06 3,515E-05 30,88 0,000090 1,50 

0,0072 0,038 0,1071 0,4021 1,078E-05 4,091E-05 3,014E-05 1,190E-04 104,50 0,000120 2,00 

0,0091 0,0379 0,0393 0,5598 3,851E-06 5,703E-05 5,317E-05 2,105E-04 184,87 0,000150 2,50 

0,0109 0,0368 0,4752 0,5537 4,838E-05 5,64E-05 8,020E-06 3,269E-05 28,72 0,000180 3,00 

0,0145 0,0358 0,5143 0,5266 5,238E-05 5,363E-05 1,257E-06 5,265E-06 4,63 0,000240 4,00 
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Tab. 28: Experimentální data k pokusům se surfaktantem HDTMAB pro nedopal N1 (koncentrace NGB jsou účelně uvedeny v mol/l), kontaktní doba 10 dní 

  
C0(NGB) 

[mg/l] 

C0  

(NGB) 
m(CPB) m(N2) A (VZ) A (SL) cr (VZ) cr (SL) cr(SL)-cr(VZ) qr qr n (CPB) n (CPB)/n(NGB) 

[mol/l] g g   [mol/l] [mol/l] mol/l [mol/g] [mg/g] [mol] [mol/mol] 

N
ed

o
p

al
 N

1
 

87,8 0,0001 

0        25,46   

0,0055 0,0367 0,8086 0,9233 8,244E-05 9,42E-05 1,76E-06 0,00154 42 1,5E-05 1,0 

0,0082 0,037 0,7721 0,9198 7,871E-05 9,38E-05 2,26E-06 0,00199 54 2,25E-05 1,5 

0,0137 0,0369 0,8243 0,9193 8,405E-05 9,38E-05 1,46E-06 0,00128 35 3,749E-05 2,5 

0,0164 0,037 0,8551 0,9186 8,719E-05 9,37E-05 9,73E-07 0,00085 23 4,499E-05 3,0 

0,0218 0,0372 0,9113 0,9169 9,293E-05 9,35E-05 8,58E-08 7,5E-05 2 5,999E-05 4,0 

70 0,00008 

0        23   

0,0044 0,0368 0,631 0,7435 6,43E-05 7,58E-05 1,72E-06 0,00151 41 1,2E-05 1,0 

0,0066 0,0375 0,5841 0,7365 5,951E-05 7,51E-05 2,34E-06 0,00205 55 1,8E-05 1,5 

0,0109 0,0376 0,6182 0,7318 6,299E-05 7,46E-05 1,74E-06 0,00153 41 3E-05 2,5 

0,0131 0,038 0,672 0,7388 6,849E-05 7,53E-05 1,02E-06 0,0009 24 3,6E-05 3,0 

0,0175 0,0372 0,7156 0,7391 7,294E-05 7,53E-05 3,6E-07 0,00032 9 4,799E-05 4,0 

52,7 0,00006 

0        23   

0,0033 0,038 0,4528 0,5553 4,609E-05 5,66E-05 1,57E-06 0,00138 36 8,999E-06 1,0 

0,0049 0,0375 0,4392 0,5457 4,471E-05 5,56E-05 1,63E-06 0,00143 38 1,35E-05 1,5 

0,0082 0,0375 0,4613 0,5492 4,696E-05 5,59E-05 1,35E-06 0,00118 32 2,25E-05 2,5 

0,0098 0,0377 0,4963 0,5527 5,054E-05 5,63E-05 8,64E-07 0,00076 20 2,7E-05 3,0 

0,0131 0,0376 0,5325 0,5521 5,424E-05 5,62E-05 3E-07 0,00026 7 3,6E-05 4,0 
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Tab. 29: Experimentální data k pokusům se surfaktantem HDTMAB pro nedopal N2 (koncentrace NGB jsou účelně uvedeny v mol/l), kontaktní doba 10 dní 

 

  

  

C0(NGB) 

[mg/l] 

C0  

(NGB) 
m(CPB) m(N2) A (VZ) A (SL) cr (VZ) cr (SL) 

cr(SL)-

cr(VZ) 
qr qr n (CPB) 

n 

(CPB)/n(NGB) 

[mol/l] g g   [mol/l] [mol/l] mol/l [mol/g] [mg/g] [mol] [mol/mol] 

N
ed

o
p

al
 N

2
 

87,8 0,0001 

0        15   

0,0055 0,0377 0,8365 0,9233 8,53E-05 9,42E-05 1,33E-06 0,001168 31 1,5E-05 1,0 

0,0082 0,0378 0,8091 0,9198 8,25E-05 9,38E-05 1,7E-06 0,00149 39 2,25E-05 1,5 

0,0137 0,0374 0,8593 0,9193 8,76E-05 9,38E-05 9,19E-07 0,000808 22 3,75E-05 2,5 

0,0164 0,0375 0,8682 0,9186 8,85E-05 9,37E-05 7,72E-07 0,000678 18 4,5E-05 3,0 

0,0219 0,0373 0,9083 0,9169 9,26E-05 9,35E-05 1,32E-07 0,000116 3 6E-05 4,0 

70 0,00008 

0        14   

0,0044 0,0375 0,6565 0,7435 6,69E-05 7,58E-05 1,33E-06 0,001171 31 1,2E-05 1,0 

0,0066 0,0375 0,6437 0,7365 6,56E-05 7,51E-05 1,42E-06 0,001249 33 1,8E-05 1,5 

0,0109 0,0372 0,6758 0,7318 6,89E-05 7,46E-05 8,58E-07 0,000754 20 3E-05 2,5 

0,0131 0,0374 0,698 0,7388 7,11E-05 7,53E-05 6,25E-07 0,000549 15 3,6E-05 3,0 

0,0175 0,0375 0,7202 0,7391 7,34E-05 7,53E-05 2,9E-07 0,000254 7 4,8E-05 4,0 

52,7 0,00006 

0        14   

0,0033 0,038 0,4695 0,5553 4,78E-05 5,66E-05 1,31E-06 0,001155 30 9E-06 1,0 

0,0049 0,0378 0,4581 0,5457 4,66E-05 5,56E-05 1,34E-06 0,001179 31 1,35E-05 1,5 

0,0082 0,0376 0,4964 0,5492 5,05E-05 5,59E-05 8,09E-07 0,000711 19 2,25E-05 2,5 

0,0098 0,0373 0,5224 0,5527 5,32E-05 5,63E-05 4,64E-07 0,000408 11 2,7E-05 3,0 

0,0131 0,0374 0,5547 0,5521 5,65E-05 5,62E-05 -3,98E-08 -3,5E-05 -1 3,6E-05 4,0 
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Tab. 30: Experimentálně zjištěná data pro konstrukci závislosti vlivu kontaktní doby na záchyt NGB pro Koks 1 

 

     ct (VZ) ct (SL) qt qt 

kontaktní 

doba [h] 

kontaktní 

doba [min] 
navážka [g] A(VZ) A(SL) [mol/l] [mol/l] [mol/g] [mg/g] 

0,5 30 0,0375 0,7645 0,7661 7,794E-05 7,810E-05 6,538E-07 0,57 

1 60 0,0375 0,7532 0,755 7,678E-05 7,697E-05 7,356E-07 0,65 

2 120 0,0375 0,755 0,7567 7,697E-05 7,714E-05 6,947E-07 0,61 

4 240 0,0375 0,7631 0,7665 7,779E-05 7,814E-05 1,389E-06 1,22 

7 420 0,0375 0,7507 0,755 7,653E-05 7,697E-05 1,757E-06 1,54 

10 600 0,0375 0,7556 0,7611 7,703E-05 7,759E-05 2,248E-06 1,97 

14 840 0,0375 0,7637 0,7699 7,786E-05 7,849E-05 2,534E-06 2,23 

20 1200 0,0375 0,7529 0,7596 7,675E-05 7,744E-05 2,738E-06 2,41 

28 1680 0,0375 0,7654 0,7721 7,803E-05 7,871E-05 2,738E-06 2,41 

32 1920 0,0375 0,7561 0,7634 7,708E-05 7,783E-05 2,983E-06 2,62 

48 2880 0,0375 0,7653 0,7731 7,802E-05 7,882E-05 3,187E-06 2,80 

72 4320 0,0375 0,7631 0,772 7,779E-05 7,870E-05 3,637E-06 3,19 

240 14400 0,0375 0,7627 0,7749 7,775E-05 7,900E-05 4,985E-06 3,41 

504 30240 0,0375 0,7711 0,7815 7,861E-05 7,967E-05 4,250E-06 3,73 
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Tab. 31: Experimentálně zjištěná data pro konstrukci závislosti kontaktní doby na záchyt NGB pro Koks 2 

 

     ct (VZ) ct (SL) qt qt 

kontaktní 

doba [h] 

kontaktní 

doba [min] 
navážka [g] A(VZ) A(SL) [mol/l] [mol/l] [mol/g] [mg/g] 

0,5 30 0,0375 0,7542 0,755 7,689E-05 7,697E-05 3,269E-07 0,29 

1 60 0,0375 0,7634 0,7661 7,783E-05 7,810E-05 1,103E-06 0,97 

2 120 0,0375 0,7516 0,755 7,662E-05 7,697E-05 1,389E-06 1,22 

4 240 0,0375 0,7529 0,7567 7,675E-05 7,714E-05 1,553E-06 1,36 

7 420 0,0375 0,7634 0,7665 7,783E-05 7,814E-05 1,267E-06 1,11 

10 600 0,0375 0,7659 0,7699 7,808E-05 7,849E-05 1,635E-06 1,44 

20 1200 0,0375 0,7535 0,7596 7,681E-05 7,744E-05 2,493E-06 2,19 

28 1680 0,0375 0,7568 0,7634 7,715E-05 7,783E-05 2,697E-06 2,37 

32 1920 0,0375 0,7654 0,7721 7,803E-05 7,871E-05 2,738E-06 2,41 

72 4320 0,0375 0,7621 0,7701 7,769E-05 7,851E-05 3,269E-06 2,87 

240 14400 0,0375 0,763 0,7749 7,778E-05 7,900E-05 4,863E-06 3,12 

504 30240 0,0375 0,7711 0,7815 7,871E-05 7,967E-05 3,841E-06 3,73 
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Tab. 32: Experimentálně zjištěná data pro konstrukci závislosti kontaktní doby na záchyt NGB pro hnědé uhlí HU 

 

     ct (VZ) ct (SL) qt qt 

kontaktní 

doba [h] 

kontaktní 

doba [min] 

navážka 

[g] 
A(VZ) A(SL) [mol/l] [mol/l] [mol/g] [mg/g] 

1 60 0,0375 0,7695 0,7684 7,516E-05 7,505E-05 4,308E-07 0,3785 

2 120 0,0375 0,7695 0,7683 7,963E-05 7,950E-05 4,980E-07 0,4375 

7 420 0,0375 0,7737 0,7723 7,557E-05 7,543E-05 5,431E-07 0,4771 

10 600 0,0375 0,7738 0,7724 8,007E-05 7,993E-05 5,805E-07 0,5099 

14 840 0,0375 0,7898 0,7882 8,173E-05 8,157E-05 6,578E-07 0,5778 

20 1200 0,0375 0,7898 0,7880 7,715E-05 7,697E-05 6,878E-07 0,6042 

28 1680 0,0375 0,7893 0,7874 7,710E-05 7,691E-05 7,324E-07 0,6434 

32 1920 0,0375 0,7747 0,7722 7,567E-05 7,543E-05 9,666E-07 0,8491 

48 2880 0,0375 0,7623 0,7595 7,888E-05 7,860E-05 1,145E-06 1,0062 

168 10080 0,0375 0,7888 0,782 8,163E-05 8,093E-05 2,822E-06 2,4790 

540 32400 0,0375 0,7999 0,7911 8,278E-05 8,187E-05 3,652E-06 3,2082 
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Tab. 33: Experimentálně zjištěná data pro konstrukci koncentračních závislostí pro Koks 1 

 

c0 [mol/l] c0 [mg/l] navážka [g] A (VZ) A (SL) 
cr (VZ) 

[mol/l] 

cr (SL) 

[mol/l] 

qr 

[mol/g] 

qr 

[mg/g] 

0,000003 2,5815 0,0375 0,0275 0,0281 2,646E-06 2,707E-06 2,452E-07 0,22 

0,000005 4,2846 0,0375 0,0462 0,0474 4,556E-06 4,679E-06 4,904E-07 0,43 

0,000008 6,7854 0,0375 0,0737 0,0764 7,366E-06 7,642E-06 1,103E-06 0,97 

0,00001 8,3628 0,0375 0,0917 0,0964 9,205E-06 9,685E-06 1,921E-06 1,69 

0,00002 16,9859 0,0375 0,1848 0,1913 1,872E-05 1,938E-05 2,656E-06 2,33 

0,00003 25,6448 0,0375 0,2753 0,2832 2,796E-05 2,877E-05 3,228E-06 2,84 

0,00004 34,3935 0,0375 0,3819 0,3902 3,885E-05 3,970E-05 3,392E-06 2,98 

0,00006 51,9358 0,0375 0,5737 0,5823 5,845E-05 5,932E-05 3,514E-06 3,09 

0,00008 69,4242 0,0375 0,7701 0,7796 7,851E-05 7,948E-05 3,882E-06 3,41 

0,0001 87,0114 0,0375 0,9622 0,9715 9,813E-05 9,908E-05 3,800E-06 3,34 

 
Tab. 34: Experimentálně zjištěná data pro konstrukci koncentračních závislostí pro Koks 2 

 

c0 [mol/l] c0 [mg/l] navážka [g] A (VZ) A (SL) 
cr (VZ) 

[mol/l] 

cr (SL) 

[mol/l] 

qr 

[mol/g] 

qr 

[mg/g] 

0,000003 2,5815 0,0375 0,0276 0,0281 2,656E-06 2,707E-06 2,043E-07 0,18 

0,000005 4,2846 0,0375 0,0466 0,0474 4,597E-06 4,679E-06 3,269E-07 0,29 

0,000008 6,7854 0,0375 0,075 0,0764 7,499E-06 7,642E-06 5,721E-07 0,50 

0,00001 8,3628 0,0375 0,0941 0,0964 9,450E-06 9,685E-06 9,399E-07 0,83 

0,00002 16,9859 0,0375 0,1874 0,1913 1,898E-05 1,938E-05 1,594E-06 1,40 

0,00003 25,6448 0,0375 0,2826 0,2872 2,871E-05 2,918E-05 1,880E-06 1,65 

0,00004 34,3935 0,0375 0,3842 0,3902 3,909E-05 3,970E-05 2,452E-06 2,15 

0,00006 51,9358 0,0375 0,5748 0,5823 5,856E-05 5,932E-05 3,065E-06 2,69 

0,00008 69,4242 0,0375 0,7709 0,7796 7,859E-05 7,948E-05 3,555E-06 3,12 

0,0001 87,0114 0,0375 0,9631 0,9715 9,823E-05 9,908E-05 3,433E-06 3,02 
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Tab. 35: Experimentálně zjištěná data pro konstrukci koncentračních závislostí pro hnědé uhlí HU 

 

c0 [mol/l] c0 [mg/l] 
navážka 

[g] 
A (VZ) A (SL) 

cr (VZ) 

[mol/l] 

cr (SL) 

[mol/l] 

qr 

[mol/g] 

qr 

[mg/g] 

0,000005 4,2846 0,0375 0,0784 0,0772 7,490E-06 7,368E-06 4,9E-07 0,4301 

0,00001 8,3628 0,0375 0,097 0,0934 9,312E-06 8,959E-06 1,41E-06 1,2386 

0,000015 13,1769 0,0375 0,145 0,1403 1,401E-05 1,355E-05 1,86E-06 1,6343 

0,00002 16,9859 0,0375 0,1929 0,1874 1,870E-05 1,816E-05 2,15E-06 1,8923 

0,00003 25,6448 0,0375 0,2916 0,2841 2,837E-05 2,763E-05 2,94E-06 2,5804 

0,00004 34,3935 0,0375 0,3887 0,3805 3,787E-05 3,707E-05 3,21E-06 2,8213 

0,00006 51,9358 0,0375 0,5808 0,5719 5,668E-05 5,581E-05 3,49E-06 3,0621 

0,00008 69,4242 0,0375 0,7753 0,7663 7,573E-05 7,485E-05 3,52E-06 3,0965 

0,0001 87,0114 0,0375 0,9617 0,9526 9,398E-05 9,309E-05 3,56E-06 3,1309 
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Tab. 36: Experimentálně zjištěná data a hodnoty statistických a regresních parametrů obdržených pomocí nelineárních regresí pro Koks 1 

 

Experimentální data Langmuir Freundlich Temkin 

c0 [mol/l] cr [mg/l] qr [mg/g] qr predik [mg/g] χ
2
 qr predik [mg/g] χ

2
 qr predik [mg/g] χ

2
 

0,000003 2,582 0,2154 0,5652 0,5680 0,8452 1,8414 0,2464 0,0045 

0,000005 4,285 0,4308 0,8619 0,4314 1,0504 0,8913 0,7423 0,2253 

0,000008 6,785 0,9692 1,2195 0,0646 1,2795 0,0993 1,1923 0,0513 

0,00001 8,363 1,6872 1,4084 0,0461 1,3995 0,0490 1,3969 0,050 

0,00002 16,99 2,3333 2,1283 0,0180 1,8968 0,0817 2,0904 0,0253 

0,00003 25,64 2,8359 2,5560 0,0276 2,2636 0,1155 2,4937 0,0413 

0,00004 34,39 2,9795 2,8410 0,0064 2,5675 0,0570 2,7810 0,0132 

0,00006 51,94 3,0872 3,1935 0,00367 3,0641 0,0002 3,1844 0,0031 

0,00008 69,42 3,4102 3,4019 2,023E-05 3,4705 0,0011 3,4684 0,0010 

0,0001 87,01 3,3384 3,5407 0,0122 3,8236 0,0705 3,6895 0,0369 

   χ
 2
 1,1782  3,2069  0,4518 

         

   am 4,22 Kf 0,5626 D -0,6819** 

   Ka 0,0599 1/n 0,4291 B 0,9788 

   AIC -21,26 AIC -10,44 AIC -22,18 

   R
2
 0,9521 R

2
 0,8589 R

2
 0,9564 

 

** statisticky nevýznamná hodnota 
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Tab. 37: Experimentálně zjištěná data a hodnoty statistických a regresních parametrů obdržených pomocí nelineárních regresí pro Koks 2 

 

Experimentání data Langmuir Freundlich Temkin 

c0 [mol/l] cr [mg/l] qr [mg/g] qr predik [mg/g] χ
2
 qr predik [mg/g] χ

2
 qr predik [mg/g] χ

2
 

0,000003 2,591 0,1795 0,2579 0,0343 0,3971 0,2638 -0,17529 0,7013 

0,000005 4,321 0,2872 0,4157 0,0575 0,5426 0,2272 0,29101 5,114E-05 

0,000008 6,902 0,5026 0,6324 0,0335 0,7222 0,0960 0,718044 0,0924 

0,00001 8,578 0,8256 0,7623 0,0049 0,8247 1,08E-06 0,916232 0,0099 

0,00002 17,22 1,4 1,3248 0,0040 1,2619 0,0136 1,551437 0,0164 

0,00003 25,94 1,6513 1,7578 0,0069 1,6205 0,0006 1,925009 0,0454 

0,00004 34,6 2,1538 2,0962 0,0015 1,9320 0,0229 2,187575 0,0005 

0,00006 52,03 2,6923 2,5985 0,0033 2,4784 0,0170 2,559559 0,0065 

0,00008 69,5 3,1231 2,9510 0,0095 2,9572 0,0088 2,823341 0,0288 

0,0001 87,09 3,0154 3,2135 0,0130 3,3940 0,0475 3,029087 6,239E-05 

   χ
 2
 0,1684  0,6974  0,9013 

         

   am 4,954 Kf 0,2221 D -1,043 

   Ka 0,0212 1/n 0,6104 B 0,9116 

   AIC -36,34 AIC -24,85 AIC -26,3 

   R
2
 0,9876 R

2
 0,9608 R

2
 0,9661 
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Tab. 38: Experimentálně zjištěná data a hodnoty statistických a regresních parametrů obdržených pomocí nelineárních regresí pro hnědé uhlí HU 

 

Experimentální data Langmuir Freundlich Temkin 

c0 [mol/l] cr [mg/l] qr [mg/g] qr predik [mg/g] χ
2
 qr predik [mg/g] χ

2
 qr predik [mg/g] χ

2
 

0,000005 4,2848 0,4301 0,0923 0,2653 1,0510 0,8965 0,6124 0,0773 

0,00001 8,4750 1,2386 1,4209 0,0268 1,3816 0,0165 1,2521 0,0001 

0,000015 12,7683 1,6343 1,8288 0,0232 1,6284 2,12E-05 1,6365 3,063E-06 

0,00002 17,0961 1,8923 2,1351 0,0311 1,8306 0,0020 1,9103 0,0002 

0,00003 25,7087 2,5804 2,5586 0,0002 2,1559 0,0698 2,2929 0,0320 

0,00004 34,4331 2,8213 2,8421 0,0002 2,4239 0,0560 2,5669 0,0229 

0,00006 51,9421 3,0621 3,1936 0,0056 2,8584 0,0136 2,9525 0,0039 

0,00008 69,5027 3,0965 3,4027 0,0303 3,2125 0,0043 3,2257 0,0054 

0,0001 87,0633 3,1309 3,5410 0,0537 3,5162 0,0474 3,4370 0,0299 

   χ
 2
 0,6047  1,1793  0,0191 

         

   am 4,013 Kf 0,5864 D -0,7523 

   Ka 0,0055 1/n 0,401 B 0,9379 

   AIC -25,68 AIC -13,96 AIC -24,25 

   R
2
 0,9651 R

2
 0,8717 R

2
 0,9591 
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Příloha č. 2 Protokoly obdržené ze statistického programu 

OPStat  
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1. Protokol statistické analýzy programu OPStat: Nedopal 

N1,kinetický model PSO, nelineární regrese    

  

****************************************************************************************** 

                                  PROGRAM OPTIM 

 **************************************************************************************** 

        var 

        k:Integer; 

     

      begin 

        S:=0; 

        for k:=1 to Rad do 

          begin 

            f[k]:=p[1]*p[1]*p[2]*x[1,k]/(1+x[1,k]*p[2]*p[1]); 

            S:=S+sqr(f[k]-y[k]); 

          end; 

      end;     

    *************************************************************************************** 

     Variables: 

      y[k]  :  2                    

      x[1,k]:  1                    

     

     Param    Values     StDev    Variance,%    95% Interval of Reliability 

     p[ 1]  2.671E+01  1.887E+00      7.06    2.131E+01   3.212E+01   Significant 

     p[ 2]  2.196E-05  6.499E-06        29.60    3.340E-06   4.057E-05    Significant 

     

     Residual sum of squares     =  5.992E+0001   df = 10 

     Residual standard deviation =  2.448E+0000 

 

            T(1,1)= -5.7E-0004    T(1,2)=  4.4E+0002 

            T(2,1)= -5.3E+0002    T(2,2)=  6.6E+0003 

     

     Akaic criterion  =  2.548E+0001 

     Regression rabat =  8.939E+0001 

     ************************************************************************************** 

      Predicted values of independent variable a residuals 

       k      Yexp(k)      Ypred(k)        e(k)         eJk(k)        P[k,k] 

       1   5.602E+0000   1.757E+0000   3.845E+0000   1.735E+0000    1.529E-0002 

       2   7.870E+0000   3.296E+0000   4.573E+0000   2.279E+0000s   4.592E-0002 

       3   8.153E+0000   5.280E+0000   2.873E+0000   1.271E+0000    9.418E-0002 

       4   9.500E+0000   8.817E+0000   6.823E-0001   2.908E-0001    1.651E-0001 

       5   1.060E+0001   1.103E+0001  -4.354E-0001  -1.871E-0001    1.833E-0001 

       6   1.212E+0001   1.325E+0001  -1.132E+0000  -4.905E-0001    1.784E-0001 

       7   1.346E+0001   1.528E+0001  -1.819E+0000  -7.957E-0001    1.594E-0001 

       8   1.521E+0001   1.678E+0001  -1.569E+0000  -6.729E-0001    1.425E-0001 

       9   1.878E+0001   2.061E+0001  -1.828E+0000  -7.890E-0001    1.376E-0001 

      10   2.252E+0001   2.285E+0001  -3.298E-0001  -1.437E-0001    2.070E-0001 

      11   2.546E+0001   2.389E+0001   1.571E+0000   7.343E-0001    2.709E-0001 

      12   2.681E+0001   2.529E+0001   1.527E+0000   7.904E-0001    4.004E-0001 

     

     Covariance matrix of parameters 

                     p[1]         p[2]    

        p[1]    1.0000      -0.8660       

        p[2]   -0.8660       1.0000       

          

****************************************************************************************** 



165 

 

2. Protokol statistické analýzy programu OPStat: Nedopal N1, 

Lagergrenův kinetický model, nelineární regrese    

   ***************************************************************************** 

                                  PROGRAM OPTIM 

   ***************************************************************************** 

      var 

        k:Integer; 

     

      begin 

        S:=0; 

        for k:=1 to Rad do 

          begin 

            f[k]:=p[1]*(1-(exp(-p[2]*x[1,k]))); 

            S:=S+sqr(f[k]-y[k]); 

          end; 

      end; 

    ***************************************************************************** 

      Variables: 

      y[k]  :  2                    

      x[1,k]:  1                    

 

     Param    Values     StDev    Variance,%    95% Interval of Reliability 

     p[ 1]  2.397E+01  1.789E+00      7.47    1.884E+01   2.909E+01      Significant 

     p[ 2]  4.382E-04   9.512E-05     21.71    1.657E-04   7.107E-04       Significant 

 

     Residual sum of squares     =  1.005E+0002   df = 10 

     Residual standard deviation =  3.171E+0000 

 

            T(1,1)=  9.3E-0005    T(1,2)=  3.8E+0002 

            T(2,1)= -1.3E+0003    T(2,2)=  1.4E+0004 

 

     Akaic criterion  =  3.170E+0001 

     Regression rabat =  8.220E+0001 

     ***************************************************************************** 

      Predicted values of independent variable a residuals 

       k      Yexp(k)      Ypred(k)        e(k)         eJk(k)        P[k,k] 

       1   5.602E+0000   1.228E+0000   4.374E+0000   1.458E+0000    4.514E-0003 

       2   7.870E+0000   2.393E+0000   5.477E+0000   1.979E+0000    1.612E-0002 

       3   8.153E+0000   4.029E+0000   4.124E+0000   1.389E+0000    4.166E-0002 

       4   9.500E+0000   7.382E+0000   2.118E+0000   6.901E-0001    1.121E-0001 

       5   1.060E+0001   9.802E+0000   7.972E-0001   2.617E-0001    1.630E-0001 

       6   1.212E+0001   1.249E+0001  -3.636E-0001  -1.220E-0001    2.038E-0001 

       7   1.346E+0001   1.514E+0001  -1.679E+0000  -5.780E-0001    2.165E-0001 

       8   1.521E+0001   1.718E+0001  -1.973E+0000  -6.786E-0001    2.043E-0001 

       9   1.878E+0001   2.205E+0001  -3.265E+0000  -1.140E+0000    1.595E-0001 

      10   2.252E+0001   2.368E+0001  -1.161E+0000  -4.065E-0001    2.561E-0001 

      11   2.546E+0001   2.393E+0001   1.531E+0000   5.585E-0001    3.041E-0001 

      12   2.681E+0001   2.397E+0001   2.845E+0000   1.098E+0000    3.184E-0001 

     

     Covariance matrix of parameters 

                     p[1]         p[2]    

        p[1]    1.0000      -0.6389       

        p[2]   -0.6389       1.0000       

         

    ***************************************************************************** 
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3. Protokol statistické analýzy programu OPStat: Nedopal N1, 

kinetický model TS - PSO, nelineární regrese    

   ***************************************************************************** 

                                  PROGRAM OPTIM 

   ***************************************************************************** 

        var 

        k:Integer; 

     

      begin 

        S:=0; 

        for k:=1 to Rad do 

          begin 

            f[k]:=(p[1]*p[1]*p[2]*x[1,k]/(1+x[1,k]*p[2]*p[1]))+p[3]; 

            S:=S+sqr(f[k]-y[k]); 

          end; 

      end; 

     ***************************************************************************** 

      Variables: 

      y[k]  :  2                    

      x[1,k]:  1             

        

     Param    Values     StDev    Variance,%    95% Interval of Reliability 

     p[ 1]  2.500E+01  7.729E-01      3.09    2.237E+01   2.763E+01  Significant 

     p[ 2]  7.975E-06  1.084E-06     13.59    4.285E-06   1.166E-05    Significant 

     p[ 3]  5.899E+00  4.013E-01      6.80    4.533E+00   7.265E+00  Significant 

     

     Residual sum of squares     =  3.229E+0000   df = 9 

     Residual standard deviation =  5.990E-0001 

            T(1,1)= -1.0E-0003    T(1,2)=  5.0E+0001 

            T(2,1)=  4.4E+0002    T(2,2)=  1.0E+0003 

     

     Akaic criterion  = -6.299E+0000 

     Regression rabat =  9.943E+0001 

    ***************************************************************************** 

      Predicted values of independent variable a residuals 

       k      Yexp(k)      Ypred(k)        e(k)         eJk(k)        P[k,k] 

       1   5.602E+0000   6.483E+0000  -8.812E-0001  -2.170E+0000    3.510E-0001 

       2   7.870E+0000   7.041E+0000   8.290E-0001   1.828E+0000    2.779E-0001 

       3   8.153E+0000   7.831E+0000   3.228E-0001   5.810E-0001    2.032E-0001 

       4   9.500E+0000   9.485E+0000   1.450E-0002   2.449E-0002    1.314E-0001 

       5   1.060E+0001   1.072E+0001  -1.256E-0001  -2.123E-0001    1.283E-0001 

       6   1.212E+0001   1.217E+0001  -4.509E-0002  -7.719E-0002    1.538E-0001 

       7   1.346E+0001   1.371E+0001  -2.466E-0001  -4.369E-0001    1.924E-0001 

       8   1.521E+0001   1.501E+0001   1.935E-0001   3.476E-0001    2.207E-0001 

       9   1.878E+0001   1.926E+0001  -4.780E-0001  -8.982E-0001    2.276E-0001 

      10   2.252E+0001   2.259E+0001  -7.300E-0002  -1.290E-0001    2.045E-0001 

      11   2.546E+0001   2.444E+0001   1.017E+0000   2.481E+0000s   2.638E-0001 

      12   2.681E+0001   2.734E+0001  -5.270E-0001  -1.601E+0000    6.454E-0001 

       

    Covariance matrix of parameters 

                     p[1]         p[2]         p[3]    

        p[1]    1.0000      -0.7179      -0.0412       

        p[2]   -0.7179       1.0000      -0.5980       

        p[3]   -0.0412      -0.5980       1.0000       

    

*************************************************************************** 
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4. Protokol statistické analýzy programu OPStat: Nedopal N2, 

kinetický model PSO, nelineární regrese 

    ***************************************************************************** 

                                  PROGRAM OPTIM 

    *************************************************************************** 

        var 

        k:Integer; 

          begin 

        S:=0; 

        for k:=1 to Rad do 

          begin 

            f[k]:=p[1]*p[1]*p[2]*x[1,k]/(1+x[1,k]*p[2]*p[1]); 

            S:=S+sqr(f[k]-y[k]); 

          end; 

      end; 

     ***************************************************************************                            

Variables: 

      y[k]  :  2                    

      x[1,k]:  1      

               

     Param    Values     StDev    Variance,%    95% Interval of Reliability 

     p[ 1]  1.574E+01  1.459E+00      9.27    1.162E+01   1.986E+01  Significant 

     p[ 2]  3.370E-05  1.251E-05       37.12   -1.607E-06   6.901E-05  NotSignificant 

     

     Residual sum of squares     =  3.570E+0001   df = 11 

     Residual standard deviation =  1.802E+0000 

 

            T(1,1)= -8.6E-0004    T(1,2)=  1.1E+0002 

            T(2,1)= -1.2E+0002    T(2,2)=  9.8E+0002 

  

     Akaic criterion  =  1.931E+0001 

     Regression rabat =  8.257E+0001 

   ***************************************************************************** 

       Predicted values of independent variable a residuals 

       k      Yexp(k)      Ypred(k)        e(k)         eJk(k)        P[k,k] 

       1   3.510E+0000   4.856E-0001   3.025E+0000   1.860E+0000    3.473E-0003 

       2   3.669E+0000   9.421E-0001   2.726E+0000   1.634E+0000    1.210E-0002 

       3   4.820E+0000   1.778E+0000   3.042E+0000   1.920E+0000    3.720E-0002 

       4   5.215E+0000   3.801E+0000   1.414E+0000   8.211E-0001    1.135E-0001 

       5   5.379E+0000   4.852E+0000   5.271E-0001   3.031E-0001    1.454E-0001 

       6   6.027E+0000   6.123E+0000  -9.602E-0002  -5.569E-0002    1.670E-0001 

       7   7.076E+0000   7.418E+0000  -3.417E-0001  -1.987E-0001    1.682E-0001 

       8   7.679E+0000   8.617E+0000  -9.383E-0001  -5.482E-0001    1.547E-0001 

       9   7.728E+0000   9.514E+0000  -1.786E+0000  -1.077E+0000    1.408E-0001 

      10   9.584E+0000   1.095E+0001  -1.375E+0000  -8.042E-0001    1.283E-0001 

      11   1.347E+0001   1.326E+0001   2.162E-0001   1.292E-0001    2.141E-0001 

      12   1.439E+0001   1.392E+0001   4.710E-0001   2.960E-0001    2.845E-0001 

      13   1.592E+0001   1.481E+0001   1.111E+0000   8.043E-0001    4.306E-0001 

          Covariance matrix of parameters 

     

                 p[1]         p[2]    

        p[1]    1.0000      -0.8752       

        p[2]   -0.8752       1.0000       

 

***************************************************************************
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5. Protokol statistické analýzy programu OPStat: Nedopal N2, 

Lagergrenův kinetický model, nelineární regrese    

    ***************************************************************************** 

                                  PROGRAM OPTIM 

    ***************************************************************************** 

      var 

        k:Integer; 

     

      begin 

        S:=0; 

        for k:=1 to Rad do 

          begin 

            f[k]:=p[1]*(1-(exp(-p[2]*x[1,k]))); 

            S:=S+sqr(f[k]-y[k]); 

          end; 

      end; 

    ***************************************************************************** 

    Variables: 

     y[k]  :  2                    

      x[1,k]:  1    

                 

    Param    Values     StDev    Variance,%    95% Interval of Reliability 

     p[ 1]  1.424E+01  1.289E+00      9.05    1.060E+01   1.788E+01  Significant 

     p[ 2]  3.867E-04  9.459E-05     24.46    1.198E-04   6.537E-04  Significant 

     

     Residual sum of squares     =  5.057E+0001   df = 11 

     Residual standard deviation =  2.144E+0000 

             

            T(1,1)=  2.9E-0004    T(1,2)=  7.3E+0001 

            T(2,1)= -2.7E+0002    T(2,2)=  1.6E+0003 

     

     Akaic criterion  =  2.383E+0001 

     Regression rabat =  7.531E+0001 

     ***************************************************************************** 

       Predicted values of independent variable a residuals 

       k      Yexp(k)      Ypred(k)        e(k)         eJk(k)        P[k,k] 

       1   3.510E+0000   3.266E-0001   3.184E+0000   1.584E+0000    8.762E-0004 

       2   3.669E+0000   6.457E-0001   3.023E+0000   1.488E+0000    3.333E-0003 

       3   4.820E+0000   1.262E+0000   3.558E+0000   1.842E+0000    1.205E-0002 

       4   5.215E+0000   2.949E+0000   2.266E+0000   1.097E+0000    5.571E-0002 

       5   5.379E+0000   3.950E+0000   1.430E+0000   6.816E-0001    8.929E-0002 

       6   6.027E+0000   5.287E+0000   7.401E-0001   3.561E-0001    1.348E-0001 

       7   7.076E+0000   6.804E+0000   2.727E-0001   1.338E-0001    1.773E-0001 

       8   7.679E+0000   8.343E+0000  -6.647E-0001  -3.323E-0001    2.001E-0001 

       9   7.728E+0000   9.564E+0000  -1.836E+0000  -9.530E-0001    1.993E-0001 

      10   9.584E+0000   1.156E+0001  -1.976E+0000  -1.013E+0000    1.700E-0001 

      11   1.347E+0001   1.395E+0001  -4.730E-0001  -2.458E-0001    2.635E-0001 

      12   1.439E+0001   1.418E+0001   2.053E-0001   1.117E-0001    3.325E-0001 

      13   1.592E+0001   1.423E+0001   1.690E+0000   9.847E-0001    3.612E-0001 

     Covariance matrix of parameters 

                    p[1]         p[2]    

        p[1]    1.0000      -0.6599       

        p[2]   -0.6599       1.0000       

     

      ***************************************************************************** 
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6. Protokol statistické analýzy programu OPStat: Nedopal N2, 

kinetický model TS - PSO, nelineární regrese 

***************************************************************************** 

                                  PROGRAM OPTIM 

***************************************************************************** 

        var 

        k:Integer; 

     

      begin 

        S:=0; 

        for k:=1 to Rad do 

          begin 

            f[k]:=(p[1]*p[1]*p[2]*x[1,k]/(1+x[1,k]*p[2]*p[1]))+p[3]; 

            S:=S+sqr(f[k]-y[k]); 

          end; 

      end; 

    ***************************************************************************** 

     Variables: 

      y[k]  :  2                    

      x[1,k]:  1                    

 

     Param    Values     StDev    Variance,%    95% Interval of Reliability 

     p[ 1]  1.523E+01  5.858E-01      3.85    1.327E+01   1.718E+01  Significant 

     p[ 2]  1.021E-05  1.584E-06     15.52    4.924E-06   1.549E-05  Significant 

     p[ 3]  3.672E+00  2.157E-01      5.87    2.953E+00   4.392E+00  Significant 

     

     Residual sum of squares     =  1.514E+0000   df = 10 

     Residual standard deviation =  3.891E-0001 

     

            T(1,1)= -2.6E-0005    T(1,2)=  1.2E+0001 

            T(2,1)=  9.1E+0001    T(2,2)=  1.2E+0002 

 

      Akaic criterion  = -1.854E+0001 

     Regression rabat =  9.926E+0001 

     ***************************************************************************** 

       Predicted values of independent variable a residuals 

        k      Yexp(k)      Ypred(k)        e(k)         eJk(k)        P[k,k] 

       1   3.510E+0000   3.813E+0000  -3.028E-0001  -9.068E-0001    2.765E-0001 

       2   3.669E+0000   3.951E+0000  -2.825E-0001  -8.245E-0001    2.495E-0001 

       3   4.820E+0000   4.220E+0000   6.003E-0001   1.961E+0000    2.049E-0001 

       4   5.215E+0000   4.971E+0000   2.437E-0001   6.514E-0001    1.290E-0001 

       5   5.379E+0000   5.430E+0000  -5.089E-0002  -1.317E-0001    1.104E-0001 

       6   6.027E+0000   6.065E+0000  -3.830E-0002  -9.900E-0002    1.092E-0001 

       7   7.076E+0000   6.824E+0000   2.520E-0001   6.759E-0001    1.316E-0001 

       8   7.679E+0000   7.656E+0000   2.325E-0002   6.220E-0002    1.692E-0001 

       9   7.728E+0000   8.380E+0000  -6.513E-0001  -2.206E+0000    2.017E-0001 

      10   9.584E+0000   9.788E+0000  -2.036E-0001  -5.803E-0001    2.408E-0001 

      11   1.347E+0001   1.296E+0001   5.124E-0001   1.603E+0000    2.195E-0001 

      12   1.439E+0001   1.419E+0001   1.950E-0001   5.648E-0001    2.663E-0001 

      13   1.592E+0001   1.623E+0001  -2.973E-0001  -1.448E+0000    6.911E-0001 

      Covariance matrix of parameters 

                     p[1]         p[2]         p[3]    

        p[1]    1.0000      -0.8186       0.0782       

        p[2]   -0.8186       1.0000      -0.5592       

        p[3]    0.0782      -0.5592       1.0000       

     ***************************************************************************** 
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7.  Protokol statistické analýzy programu OPStat: Nedopal N1, 

nelineární regrese koncentrační závislosti, Langmuir 

    ***************************************************************************** 

                                  PROGRAM OPTIM 

    ***************************************************************************** 

      var 

        k:Integer; 

     

      begin 

        S:=0; 

        for k:=1 to Rad do 

          begin 

            f[k]:=p[1]*p[2]*x[1,k]/(1+p[2]*x[1,k]); 

            S:=S+sqr(f[k]-y[k]); 

          end; 

      end; 

    ***************************************************************************** 

      Variables: 

      y[k]  :  2                    

      x[1,k]:  1                    

        

     Param    Values     StDev    Variance,%    95% Interval of Reliability 

     p[ 1]  2.320E+01  6.317E-01      2.72    2.117E+01   2.522E+01  Significant 

     p[ 2]  1.608E+00  3.506E-01     21.80    4.839E-01   2.733E+00  Significant 

     

     Residual sum of squares     =  1.058E+0001   df = 6 

     Residual standard deviation =  1.328E+0000 

            

            T(1,1)= -4.7E-0004    T(1,2)=  2.3E+0002 

            T(2,1)= -1.1E+0003    T(2,2)=  5.2E+0003 

 

     Akaic criterion  =  8.540E+0000 

     Regression rabat =  8.769E+0001 

     ***************************************************************************** 

       Predicted values of independent variable a residuals 

       k      Yexp(k)      Ypred(k)        e(k)         eJk(k)        P[k,k] 

       1   1.420E+0001   1.334E+0001   8.533E-0001   1.109E+0000    6.513E-0001 

       2   1.807E+0001   1.859E+0001  -5.186E-0001  -4.188E-0001    2.502E-0001 

       3   1.948E+0001   2.002E+0001  -5.427E-0001  -4.142E-0001    1.613E-0001 

       4   2.078E+0001   2.209E+0001  -1.311E+0000  -1.083E+0000    1.460E-0001 

       5   2.154E+0001   2.272E+0001  -1.180E+0000  -9.792E-0001    1.825E-0001 

       6   2.279E+0001   2.290E+0001  -1.087E-0001  -8.343E-0002    1.966E-0001 

       7   2.347E+0001   2.298E+0001   4.927E-0001   3.851E-0001    2.039E-0001 

       8   2.546E+0001   2.302E+0001   2.434E+0000   3.476E+0000s   2.083E-0001 

     

        Covariance matrix of parameters 

     

                 p[1]         p[2]    

        p[1]    1.0000      -0.5678       

        p[2]   -0.5678       1.0000       

     

     

    ***************************************************************************** 
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8. Protokol statistické analýzy programu OPStat: Nedopal N1, 

nelineární regrese koncentrační závislosti, Freundlich 

    ***************************************************************************** 

                                  PROGRAM OPTIM 

    ***************************************************************************** 

      var 

        k:Integer; 

     

      begin 

        S:=0; 

        for k:=1 to Rad do 

          begin 

            f[k]:=p[1]*exp(p[2]*LN(x[1,k])); 

            S:=S+sqr(f[k]-y[k]); 

          end; 

      end; 

     ***************************************************************************** 

      Variables: 

      y[k]  :  2                    

      x[1,k]:  1                    

       

     Param    Values     StDev    Variance,%    95% Interval of Reliability 

     p[ 1]  1.588E+01  6.270E-01      3.95    1.387E+01   1.789E+01  Significant 

     p[ 2]  9.961E-02  1.185E-02     11.90    6.159E-02   1.376E-01  Significant 

     

     Residual sum of squares     =  6.056E+0000   df = 6 

     Residual standard deviation =  1.005E+0000 

 

            T(1,1)= -2.0E-0004    T(1,2)=  1.0E+0002 

            T(2,1)= -4.1E+0002    T(2,2)=  2.2E+0003  

 

     Akaic criterion  =  4.074E+0000 

     Regression rabat =  9.296E+0001 

     ***************************************************************************** 

      Predicted values of independent variable a residuals 

       k      Yexp(k)      Ypred(k)        e(k)         eJk(k)        P[k,k] 

       1   1.420E+0001   1.560E+0001  -1.408E+0000  -2.507E+0000s   4.124E-0001 

       2   1.807E+0001   1.740E+0001   6.724E-0001   7.548E-0001    2.701E-0001 

       3   1.948E+0001   1.819E+0001   1.287E+0000   1.642E+0000    2.187E-0001 

       4   2.078E+0001   2.040E+0001   3.791E-0001   3.750E-0001    1.325E-0001 

       5   2.154E+0001   2.226E+0001  -7.179E-0001  -7.464E-0001    1.511E-0001 

       6   2.279E+0001   2.330E+0001  -5.126E-0001  -5.382E-0001    2.079E-0001 

       7   2.347E+0001   2.404E+0001  -5.725E-0001  -6.337E-0001    2.719E-0001 

       8   2.546E+0001   2.461E+0001   8.457E-0001   1.040E+0000    3.354E-0001 

     

        Covariance matrix of parameters 

     

                 p[1]         p[2]    

        p[1]    1.0000      -0.9033       

        p[2]   -0.9033       1.0000       

     

     

    ***************************************************************************** 
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9. Protokol statistické analýzy programu OPStat: Nedopal N1, 

nelineární regrese koncentrační závislosti, Temkin 
    ***************************************************************************** 

                                  PROGRAM OPTIM 

    ***************************************************************************** 

      var 

        k:Integer; 

     

      begin 

        S:=0; 

        for k:=1 to Rad do 

          begin 

            f[k]:=p[1]+(p[2]*LN(x[1,k])); 

            S:=S+sqr(f[k]-y[k]); 

          end; 

      end; 

     ***************************************************************************** 

      Variables: 

      y[k]  :  2                    

      x[1,k]:  1                    

     

   Param    Values     StDev    Variance,%    95% Interval of Reliability 

     p[ 1]  1.557E+01  6.235E-01      4.00    1.357E+01   1.757E+01  Significant 

     p[ 2]  2.015E+00  2.077E-01     10.30    1.349E+00   2.682E+00  Significant 

     

     Residual sum of squares     =  5.150E+0000   df = 6 

     Residual standard deviation =  9.265E-0001 

 

            T(1,1)=  3.9E-0006    T(1,2)=  8.8E+0001 

            T(2,1)= -5.2E+0002    T(2,2)=  2.1E+0003 

 

     Akaic criterion  =  2.778E+0000 

     Regression rabat =  9.401E+0001 

     ***************************************************************************** 

      Predicted values of independent variable a residuals 

      k      Yexp(k)      Ypred(k)        e(k)         eJk(k)        P[k,k] 

       1   1.420E+0001   1.522E+0001  -1.028E+0000  -1.860E+0000    4.984E-0001 

       2   1.807E+0001   1.743E+0001   6.451E-0001   7.825E-0001    2.593E-0001 

       3   1.948E+0001   1.832E+0001   1.152E+0000   1.536E+0000    1.961E-0001 

       4   2.078E+0001   2.064E+0001   1.334E-0001   1.408E-0001    1.251E-0001 

       5   2.154E+0001   2.241E+0001  -8.689E-0001  -1.028E+0000    1.603E-0001 

       6   2.279E+0001   2.333E+0001  -5.478E-0001  -6.306E-0001    2.093E-0001 

       7   2.347E+0001   2.397E+0001  -5.000E-0001  -5.905E-0001    2.553E-0001 

       8   2.546E+0001   2.444E+0001   1.014E+0000   1.407E+0000    2.961E-0001 

     

     

    Covariance matrix of parameters 

     

                 p[1]         p[2]    

        p[1]    1.0000      -0.8509       

        p[2]   -0.8509       1.0000       

     

     

    ***************************************************************************** 
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10. Protokol statistické analýzy programu OPStat: Nedopal N2, 

nelineární regrese koncentrační závislosti, Langmuir 

    ***************************************************************************** 

                                  PROGRAM OPTIM 

    ***************************************************************************** 

      var 

        k:Integer; 

     

      begin 

        S:=0; 

        for k:=1 to Rad do 

          begin 

            f[k]:=p[1]*p[2]*x[1,k]/(1+p[2]*x[1,k]); 

            S:=S+sqr(f[k]-y[k]); 

          end; 

      end; 

    ***************************************************************************** 

      Variables: 

      y[k]  :  qt [mg/g]            

      x[1,k]:  cr [mg/l]            

         

     Param    Values     StDev  Variance,%    95% Interval of Reliability 

     p[ 1]  1.513E+01  4.313E-01      2.85    1.374E+01   1.651E+01  Significant 

     p[ 2]  2.671E-01  3.669E-02     13.73    1.495E-01   3.848E-01  Significant 

     

     Residual sum of squares     =  2.707E+0000   df = 6 

     Residual standard deviation =  6.717E-0001 

 

            T(1,1)=  5.9E-0005    T(1,2)=  2.6E+0001 

            T(2,1)= -1.3E+0002    T(2,2)=  2.8E+0002 

 

     Akaic criterion  = -2.368E+0000 

     Regression rabat =  9.584E+0001 

    ***************************************************************************** 

       Predicted values of independent variable a residuals 

       k      Yexp(k)      Ypred(k)        e(k)         eJk(k)        P[k,k] 

       1   7.286E+0000   6.159E+0000   1.128E+0000   3.565E+0000s   3.454E-0001 

       2   8.169E+0000   8.639E+0000  -4.701E-0001  -8.187E-0001    3.094E-0001 

       3   9.362E+0000   9.568E+0000  -2.063E-0001  -3.300E-0001    2.625E-0001 

       4   1.130E+0001   1.206E+0001  -7.597E-0001  -1.288E+0000    1.444E-0001 

       5   1.340E+0001   1.353E+0001  -1.232E-0001  -1.851E-0001    1.745E-0001 

       6   1.392E+0001   1.405E+0001  -1.325E-0001  -2.052E-0001    2.233E-0001 

       7   1.439E+0001   1.432E+0001   6.823E-0002   1.077E-0001    2.580E-0001 

       8   1.522E+0001   1.448E+0001   7.464E-0001   1.418E+0000    2.824E-0001 

     

     

    Covariance matrix of parameters 

     

                 p[1]         p[2]    

        p[1]    1.0000      -0.7180       

        p[2]   -0.7180       1.0000       

     

     

    ***************************************************************************** 

 

 



174 

 

11. Protokol statistické analýzy programu OPStat: Nedopal N2, 

nelineární regrese koncentrační závislosti, Freundlich 

    ***************************************************************************** 

                                  PROGRAM OPTIM 

    ***************************************************************************** 

      var 

        k:Integer; 

     

      begin 

        S:=0; 

        for k:=1 to Rad do 

          begin 

            f[k]:=p[1]*exp(p[2]*LN(x[1,k])); 

            S:=S+sqr(f[k]-y[k]); 

          end; 

      end; 

     ***************************************************************************** 

      Variables: 

      y[k]  :  qt [mg/g]            

      x[1,k]:  cr [mg/l]            

     

     Param    Values     StDev    Variance,%    95% Interval of Reliability 

     p[ 1]  6.263E+00  2.958E-01      4.72    5.314E+00   7.212E+00  Significant 

     p[ 2]  2.042E-01  1.315E-02      6.44    1.621E-01   2.464E-01  Significant 

 

     Residual sum of squares     =  1.338E+0000   df = 6 

     Residual standard deviation =  4.722E-0001 

         

            T(1,1)=  7.3E-0005    T(1,2)=  8.3E+0000 

            T(2,1)=  6.9E+0001    T(2,2)=  1.8E+0002 

   

     Akaic criterion  = -8.007E+0000 

     Regression rabat =  9.794E+0001 

    ***************************************************************************** 

       Predicted values of independent variable a residuals 

       k      Yexp(k)      Ypred(k)        e(k)         eJk(k)        P[k,k] 

       1   7.286E+0000   7.595E+0000  -3.089E-0001  -7.701E-0001    3.271E-0001 

       2   8.169E+0000   8.695E+0000  -5.260E-0001  -1.394E+0000    2.613E-0001 

       3   9.362E+0000   9.163E+0000   1.987E-0001   4.475E-0001    2.335E-0001 

       4   1.130E+0001   1.085E+0001   4.530E-0001   1.052E+0000    1.529E-0001 

       5   1.340E+0001   1.269E+0001   7.153E-0001   2.003E+0000    1.406E-0001 

       6   1.392E+0001   1.388E+0001   4.460E-0002   9.651E-0002    2.002E-0001 

       7   1.439E+0001   1.476E+0001  -3.773E-0001  -9.387E-0001    2.898E-0001 

       8   1.522E+0001   1.548E+0001  -2.547E-0001  -6.599E-0001    3.945E-0001 

     

     

    Covariance matrix of parameters 

     

                 p[1]         p[2]    

        p[1]    1.0000      -0.9554       

        p[2]   -0.9554       1.0000       

     

     

    ***************************************************************************** 

 



175 

 

12. Protokol statistické analýzy programu OPStat: Nedopal N2, 

nelineární regrese koncentrační závislosti, Temkin 

***************************************************************************** 

                                  PROGRAM OPTIM 

***************************************************************************** 

      var 

        k:Integer; 

     

      begin 

        S:=0; 

        for k:=1 to Rad do 

          begin 

            f[k]:=p[1]+(p[2]*LN(x[1,k])); 

            S:=S+sqr(f[k]-y[k]); 

          end; 

      end; 

    ***************************************************************************** 

      Variables: 

      y[k]  :  qt [mg/g]            

      x[1,k]:  cr [mg/l]            

         

     Param    Values     StDev    Variance,%    95% Interval of Reliability 

     p[ 1]  4.930E+00  2.826E-01      5.73    4.023E+00   5.836E+00  Significant 

     p[ 2]  2.323E+00  9.015E-02      3.88    2.034E+00   2.612E+00  Significant 

     

     Residual sum of squares     =  5.830E-0001   df = 6 

     Residual standard deviation =  3.117E-0001 

 

            T(1,1)= -5.9E-0007    T(1,2)=  3.8E+0000 

            T(2,1)=  2.7E+0000    T(2,2)=  7.5E+0001 

 

     Akaic criterion  = -1.465E+0001 

     Regression rabat =  9.910E+0001 

    ***************************************************************************** 

      Predicted values of independent variable a residuals 

       k      Yexp(k)      Ypred(k)        e(k)         eJk(k)        P[k,k] 

       1   7.286E+0000   7.123E+0000   1.635E-0001   6.682E-0001    4.405E-0001 

       2   8.169E+0000   8.661E+0000  -4.919E-0001  -2.534E+0000s   2.620E-0001 

       3   9.362E+0000   9.257E+0000   1.046E-0001   3.494E-0001    2.126E-0001 

       4   1.130E+0001   1.118E+0001   1.239E-0001   3.947E-0001    1.282E-0001 

       5   1.340E+0001   1.296E+0001   4.450E-0001   1.829E+0000    1.524E-0001 

       6   1.392E+0001   1.398E+0001  -5.546E-0002  -1.834E-0001    2.103E-0001 

       7   1.439E+0001   1.468E+0001  -2.947E-0001  -1.132E+0000    2.693E-0001 

       8   1.522E+0001   1.522E+0001   4.956E-0003   1.766E-0002    3.246E-0001 

     

     Covariance matrix of parameters 

     

                 p[1]         p[2]    

        p[1]    1.0000      -0.9208       

        p[2]   -0.9208       1.0000       

     

     

    ***************************************************************************** 
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13. Protokol statistické analýzy programu OPStat: Koks K1, 

nelineární regrese koncentrační závislosti, Langmuir 

    

*************************************************************************** 

                                  PROGRAM OPTIM 

    

*************************************************************************** 
      var 

        k:Integer; 

     

      begin 

        S:=0; 

        for k:=1 to Rad do 

          begin 

            f[k]:=p[1]*p[2]*x[1,k]/(1+p[2]*x[1,k]); 

            S:=S+sqr(f[k]-y[k]); 

          end; 

      end; 

    ***************************************************************************** 

      Variables: 

      y[k]  :  2                    

      x[1,k]:  1            

         

    Param    Values     StDev    Variance,%    95% Interval of Reliability 

     p[ 1]  4.221E+00  3.373E-01      7.99    3.214E+00   5.228E+00  Significant 

     p[ 2]  5.996E-02  1.410E-02     23.52    1.785E-02   1.021E-01  Significant 

     

     Residual sum of squares     =  6.401E-0001   df = 8 

     Residual standard deviation =  2.829E-0001 

     

            T(1,1)= -3.9E-0006    T(1,2)=  9.4E-0001 

            T(2,1)=  3.5E+0000    T(2,2)=  1.9E+0000 

 

     Akaic criterion  = -2.126E+0001 

     Regression rabat =  9.521E+0001 

    ***************************************************************************** 

      Predicted values of independent variable a residuals 

       k      Yexp(k)      Ypred(k)        e(k)         eJk(k)        P[k,k] 

       1   2.150E-0001   5.655E-0001  -3.505E-0001  -1.355E+0000    7.613E-0002 

       2   4.310E-0001   8.620E-0001  -4.310E-0001  -1.886E+0000    1.386E-0001 

       3   9.690E-0001   1.221E+0000  -2.523E-0001  -9.960E-0001    1.989E-0001 

       4   1.687E+0000   1.409E+0000   2.776E-0001   1.128E+0000    2.174E-0001 

       5   2.333E+0000   2.130E+0000   2.029E-0001   7.807E-0001    1.969E-0001 

       6   2.836E+0000   2.557E+0000   2.785E-0001   1.080E+0000    1.521E-0001 

       7   2.979E+0000   2.843E+0000   1.365E-0001   4.960E-0001    1.429E-0001 

       8   3.087E+0000   3.195E+0000  -1.080E-0001  -4.041E-0001    1.994E-0001 

       9   3.410E+0000   3.403E+0000   6.536E-0003   2.568E-0002    2.915E-0001 

      10   3.338E+0000   3.542E+0000  -2.041E-0001  -9.109E-0001    3.861E-0001 

      

    Covariance matrix of parameters 

     

                 p[1]         p[2]    

        p[1]    1.0000      -0.8855       

        p[2]   -0.8855       1.0000       

    ***************************************************************************** 
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14. Protokol statistické analýzy programu OPStat: Koks K1, 

nelineární regrese koncentrační závislosti, Freundlich 
*************************************************************************** 

                                  PROGRAM OPTIM 

*************************************************************************** 
      var 

        k:Integer; 

     

      begin 

        S:=0; 

        for k:=1 to Rad do 

          begin 

            f[k]:=p[1]*exp(p[2]*LN(x[1,k])); 

            S:=S+sqr(f[k]-y[k]); 

          end; 

      end; 

     ***************************************************************************** 

      Variables: 

      y[k]  :  2                    

      x[1,k]:  1                    

     

         Param    Values     StDev   Variance,%    95% Interval of Reliability 

     p[ 1]  5.626E-01  1.713E-01     30.45    5.096E-02   1.074E+00  Significant 

     p[ 2]  4.291E-01  7.927E-02     18.47    1.924E-01   6.659E-01  Significant 

     

     Residual sum of squares     =  1.887E+0000   df = 8 

     Residual standard deviation =  4.856E-0001  

 

            T(1,1)=  3.7E-0006    T(1,2)=  1.9E+0000 

            T(2,1)=  9.0E+0000    T(2,2)=  8.0E+0000 

 

     Akaic criterion  = -1.044E+0001 

     Regression rabat =  8.589E+0001 

    ***************************************************************************** 

      Predicted values of independent variable a residuals 

       k      Yexp(k)      Ypred(k)        e(k)         eJk(k)        P[k,k] 

       1   2.150E-0001   8.449E-0001  -6.299E-0001  -1.532E+0000    1.624E-0001 

       2   4.310E-0001   1.050E+0000  -6.189E-0001  -1.512E+0000    1.749E-0001 

       3   9.690E-0001   1.280E+0000  -3.109E-0001  -6.814E-0001    1.765E-0001 

       4   1.687E+0000   1.399E+0000   2.876E-0001   6.262E-0001    1.733E-0001 

       5   2.333E+0000   1.897E+0000   4.358E-0001   9.665E-0001    1.449E-0001 

       6   2.836E+0000   2.264E+0000   5.724E-0001   1.317E+0000    1.258E-0001 

       7   2.979E+0000   2.568E+0000   4.114E-0001   8.940E-0001    1.243E-0001 

       8   3.087E+0000   3.065E+0000   2.246E-0002   4.764E-0002    1.750E-0001 

       9   3.410E+0000   3.471E+0000  -6.100E-0002  -1.394E-0001    2.880E-0001 

      10   3.338E+0000   3.824E+0000  -4.860E-0001  -1.445E+0000    4.550E-0001 

     

     Covariance matrix of parameters 

     

                 p[1]         p[2]    

        p[1]    1.0000      -0.9774       

        p[2]   -0.9774       1.0000       

     

     

    ***************************************************************************** 
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15. Protokol statistické analýzy programu OPStat: Koks K1, 

nelineární regrese koncentrační závislosti, Temkin 

    ***************************************************************************** 

                                  PROGRAM OPTIM 

    ***************************************************************************** 

      var 

        k:Integer; 

     

      begin 

        S:=0; 

        for k:=1 to Rad do 

          begin 

            f[k]:=p[1]+(p[2]*LN(x[1,k])); 

            S:=S+sqr(f[k]-y[k]); 

          end; 

      end; 

   ***************************************************************************** 

     Variables: 

      y[k]  :  2                    

      x[1,k]:  1                    

      

     Param    Values     StDev    Variance,%    95% Interval of Reliability 

     p[ 1] -6.819E-01  2.288E-01     33.55   -1.365E+00   1.279E-03  NotSignificant 

     p[ 2]  9.788E-01  7.392E-02      7.55    7.581E-01   1.200E+00  Significant 

     

     Residual sum of squares     =  5.834E-0001   df = 8 

     Residual standard deviation =  2.701E-0001 

         

           T(1,1)=  3.4E-0008    T(1,2)= -4.2E-0001 

           T(2,1)=  4.4E+0000    T(2,2)=  3.4E+0000 

 

     Akaic criterion  = -2.218E+0001 

     Regression rabat =  9.564E+0001 

    ***************************************************************************** 

      Predicted values of independent variable a residuals 

       k      Yexp(k)      Ypred(k)        e(k)         eJk(k)        P[k,k] 

       1   2.150E-0001   2.458E-0001  -3.083E-0002  -1.355E-0001    3.772E-0001 

       2   4.310E-0001   7.413E-0001  -3.103E-0001  -1.406E+0000    2.505E-0001 

       3   9.690E-0001   1.193E+0000  -2.240E-0001  -8.986E-0001    1.684E-0001 

       4   1.687E+0000   1.397E+0000   2.904E-0001   1.191E+0000    1.419E-0001 

       5   2.333E+0000   2.091E+0000   2.422E-0001   9.384E-0001    1.001E-0001 

       6   2.836E+0000   2.494E+0000   3.424E-0001   1.429E+0000    1.104E-0001 

       7   2.979E+0000   2.781E+0000   1.980E-0001   7.670E-0001    1.333E-0001 

       8   3.087E+0000   3.185E+0000  -9.759E-0002  -3.788E-0001    1.872E-0001 

       9   3.410E+0000   3.469E+0000  -5.868E-0002  -2.341E-0001    2.404E-0001 

      10   3.338E+0000   3.690E+0000  -3.516E-0001  -1.727E+0000    2.906E-0001 

     

        Covariance matrix of parameters 

     

                 p[1]         p[2]    

        p[1]    1.0000      -0.9277       

        p[2]   -0.9277       1.0000       

         

    ***************************************************************************** 
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16. Protokol statistické analýzy programu OPStat: Koks K2, 

nelineární regrese koncentrační závislosti, Langmuir 

    

*************************************************************************** 

                                  PROGRAM OPTIM 

*************************************************************************** 
      var 

        k:Integer; 

     

      begin 

        S:=0; 

        for k:=1 to Rad do 

          begin 

            f[k]:=p[1]*p[2]*x[1,k]/(1+p[2]*x[1,k]); 

            S:=S+sqr(f[k]-y[k]); 

          end; 

      end; 

   ***************************************************************************** 

      Variables: 

      y[k]  :  2                    

      x[1,k]:  1                    

  

   Param    Values     StDev   Variance,%   95% Interval of Reliability 

     

     p[ 1]  4.954E+00  4.046E-01      8.17    3.746E+00   6.163E+00  Significant 

     p[ 2]  2.124E-02  3.516E-03     16.55    1.075E-02   3.174E-02  Significant 

     

     Residual sum of squares     =  1.417E-0001   df = 8 

     Residual standard deviation =  1.331E-0001 

 

            T(1,1)=  2.5E-0006    T(1,2)=  2.9E-0001 

            T(2,1)=  2.4E+0000    T(2,2)=  8.0E-0001 

 

      Akaic criterion  = -3.634E+0001 

     Regression rabat =  9.876E+0001 

     ***************************************************************************** 

       Predicted values of independent variable a residuals 

       k      Yexp(k)      Ypred(k)        e(k)         eJk(k)        P[k,k] 

       1   1.790E-0001   2.585E-0001  -7.948E-0002  -5.792E-0001    2.493E-0002 

       2   2.870E-0001   4.166E-0001  -1.296E-0001  -1.003E+0000    5.691E-0002 

       3   5.030E-0001   6.336E-0001  -1.306E-0001  -1.045E+0000    1.088E-0001 

       4   8.260E-0001   7.637E-0001   6.232E-0002   4.801E-0001    1.400E-0001 

       5   1.400E+0000   1.327E+0000   7.307E-0002   5.995E-0001    2.284E-0001 

       6   1.651E+0000   1.760E+0000  -1.092E-0001  -9.228E-0001    2.231E-0001 

       7   2.154E+0000   2.099E+0000   5.510E-0002   4.364E-0001    1.911E-0001 

       8   2.692E+0000   2.601E+0000   9.076E-0002   7.340E-0001    1.863E-0001 

       9   3.123E+0000   2.954E+0000   1.693E-0001   1.702E+0000    3.087E-0001 

      10   3.015E+0000   3.216E+0000  -2.011E-0001  -3.305E+0000s   5.316E-0001 

     

        Covariance matrix of parameters 

     

                 p[1]         p[2]    

        p[1]    1.0000      -0.9628       

        p[2]   -0.9628       1.0000       

    ***************************************************************************** 
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17. Protokol statistické analýzy programu OPStat: Koks K2, 

nelineární regrese koncentrační závislosti, Freundlich 

*************************************************************************** 

                                  PROGRAM OPTIM 

*************************************************************************** 
      var 

        k:Integer; 

     

      begin 

        S:=0; 

        for k:=1 to Rad do 

          begin 

            f[k]:=p[1]*exp(p[2]*LN(x[1,k])); 

            S:=S+sqr(f[k]-y[k]); 

          end; 

      end; 

    ***************************************************************************** 

       Variables: 

       y[k]  :  2                    

      x[1,k]:  1               

      

     Param    Values     StDev    Variance,%    95% Interval of Reliability 

     p[ 1]  2.221E-01  5.386E-02     24.25    6.128E-02   3.830E-01  Significant 

     p[ 2]  6.104E-01  6.059E-02      9.93    4.295E-01   7.914E-01  Significant 

     

     Residual sum of squares     =  4.470E-0001   df = 8 

     Residual standard deviation =  2.364E-0001 

               

            T(1,1)=  3.5E-0006    T(1,2)=  1.8E-0001 

            T(2,1)=  4.6E+0000    T(2,2)=  2.4E+0000 

 

     Akaic criterion  = -2.485E+0001 

     Regression rabat =  9.608E+0001 

     ***************************************************************************** 

     Predicted values of independent variable a residuals 

       k      Yexp(k)      Ypred(k)        e(k)         eJk(k)        P[k,k] 

       1   1.790E-0001   3.972E-0001  -2.182E-0001  -9.676E-0001    9.744E-0002 

       2   2.870E-0001   5.427E-0001  -2.557E-0001  -1.187E+0000    1.277E-0001 

       3   5.030E-0001   7.223E-0001  -2.193E-0001  -1.010E+0000    1.539E-0001 

       4   8.260E-0001   8.248E-0001   1.238E-0003   5.359E-0003    1.636E-0001 

       5   1.400E+0000   1.262E+0000   1.380E-0001   6.161E-0001    1.714E-0001 

       6   1.651E+0000   1.621E+0000   3.036E-0002   1.309E-0001    1.557E-0001 

       7   2.154E+0000   1.932E+0000   2.218E-0001   1.016E+0000    1.438E-0001 

       8   2.692E+0000   2.479E+0000   2.133E-0001   9.897E-0001    1.706E-0001 

       9   3.123E+0000   2.957E+0000   1.655E-0001   8.146E-0001    2.922E-0001 

      10   3.015E+0000   3.394E+0000  -3.793E-0001  -3.820E+0000s   5.237E-0001 

     

     Covariance matrix of parameters 

     

                 p[1]         p[2]    

        p[1]    1.0000      -0.9867       

        p[2]   -0.9867       1.0000       

     

     

    ***************************************************************************** 
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18. Protokol statistické analýzy programu OPStat: Koks K2, 

nelineární regrese koncentrační závislosti, Temkin 

   

*************************************************************************** 

                                  PROGRAM OPTIM 

    

*************************************************************************** 
      var 

        k:Integer; 

     

      begin 

        S:=0; 

        for k:=1 to Rad do 

          begin 

            f[k]:=p[1]+(p[2]*LN(x[1,k])); 

            S:=S+sqr(f[k]-y[k]); 

          end; 

      end; 

      *****************************************************************************             

      Variables: 

      y[k]  :  2                    

      x[1,k]:  1                    

       

     Param    Values     StDev    Variance,%    95% Interval of Reliability 

     p[ 1] -1.043E+00  1.872E-01     17.96   -1.602E+00  -4.836E-01  Significant 

     p[ 2]  9.116E-01  6.036E-02      6.62    7.314E-01   1.092E+00  Significant 

     

     Residual sum of squares     =  3.865E-0001   df = 8 

     Residual standard deviation =  2.198E-0001 

 

            T(1,1)= -2.7E-0008    T(1,2)=  1.9E+0000 

            T(2,1)=  2.0E+0000    T(2,2)=  1.2E+0000 

 

     Akaic criterion  = -2.630E+0001 

     Regression rabat =  9.661E+0001 

     ***************************************************************************** 

      Predicted values of independent variable a residuals 

       k      Yexp(k)      Ypred(k)        e(k)         eJk(k)        P[k,k] 

       1   1.790E-0001  -1.748E-0001   3.538E-0001   2.769E+0000s   3.804E-0001 

       2   2.870E-0001   2.915E-0001  -4.454E-0003  -2.191E-0002    2.514E-0001 

       3   5.030E-0001   7.184E-0001  -2.154E-0001  -1.086E+0000    1.678E-0001 

       4   8.260E-0001   9.166E-0001  -9.057E-0002  -4.209E-0001    1.403E-0001 

       5   1.400E+0000   1.552E+0000  -1.518E-0001  -7.048E-0001    1.000E-0001 

       6   1.651E+0000   1.925E+0000  -2.744E-0001  -1.401E+0000    1.106E-0001 

       7   2.154E+0000   2.188E+0000  -3.397E-0002  -1.555E-0001    1.332E-0001 

       8   2.692E+0000   2.560E+0000   1.320E-0001   6.411E-0001    1.866E-0001 

       9   3.123E+0000   2.824E+0000   2.993E-0001   1.752E+0000    2.397E-0001 

      10   3.015E+0000   3.029E+0000  -1.449E-0002  -7.325E-0002    2.899E-0001 

     

       Covariance matrix of parameters 

     

                 p[1]         p[2]    

        p[1]    1.0000      -0.9285       

        p[2]   -0.9285       1.0000       

    ***************************************************************************** 
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19. Protokol statistické analýzy programu OPStat: Hnědé uhlí 

HU, nelineární regrese koncentrační závislosti, Langmuir 

    

*************************************************************************** 

                                  PROGRAM OPTIM 

    

*************************************************************************** 
      var 

        k:Integer; 

     

      begin 

        S:=0; 

        for k:=1 to Rad do 

          begin 

            f[k]:=p[1]*p[2]*x[1,k]/(1+p[2]*x[1,k]); 

            S:=S+sqr(f[k]-y[k]); 

          end; 

      end; 

     ***************************************************************************** 

     Variables: 

      y[k]  :  2                    

      x[1,k]:  1                    

        

     Param    Values     StDev    Variance,%  95% Interval of Reliability 

     p[ 1]  4.013E+00  2.515E-01      6.27    3.239E+00   4.788E+00  Significant 

     p[ 2]  5.492E-02  9.864E-03     17.96   2.456E-02   8.529E-02  Significant 

     

     Residual sum of squares     =  2.586E-0001   df = 7 

     Residual standard deviation =  1.922E-0001 

 

            T(1,1)=  4.7E-0006    T(1,2)=  4.8E-0001 

            T(2,1)=  2.6E+0000    T(2,2)=  1.2E+0000 

 

     Akaic criterion  = -2.568E+0001 

     Regression rabat =  9.651E+0001 

     ***************************************************************************** 

      Predicted values of independent variable a residuals 

       k      Yexp(k)      Ypred(k)        e(k)         eJk(k)        P[k,k] 

       1   4.301E-0001   7.646E-0001  -3.345E-0001  -2.453E+0000s   1.361E-0001 

       2   1.239E+0000   1.275E+0000  -3.617E-0002  -1.983E-0001    2.230E-0001 

       3   1.634E+0000   1.654E+0000  -2.005E-0002  -1.102E-0001    2.310E-0001 

       4   1.892E+0000   1.944E+0000  -5.124E-0002  -2.788E-0001    2.065E-0001 

       5   2.580E+0000   2.349E+0000   2.309E-0001   1.392E+0000    1.556E-0001 

       6   2.821E+0000   2.625E+0000   1.961E-0001   1.120E+0000    1.405E-0001 

       7   3.062E+0000   2.972E+0000   9.040E-0002   4.957E-0001    1.967E-0001 

       8   3.097E+0000   3.180E+0000  -8.375E-0002  -4.918E-0001    3.003E-0001 

       9   3.131E+0000   3.319E+0000  -1.883E-0001  -1.348E+0000    4.103E-0001 

     

    Covariance matrix of parameters 

     

                 p[1]         p[2]    

        p[1]    1.0000      -0.9033       

        p[2]   -0.9033       1.0000       

*************************************************************************** 
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20. Protokol statistické analýzy programu OPStat: Hnědé uhlí 

HU, nelineární regrese koncentrační závislosti, Freundlich 

    

*************************************************************************** 

                                  PROGRAM OPTIM 

    

*************************************************************************** 
      var 

        k:Integer; 

     

      begin 

        S:=0; 

        for k:=1 to Rad do 

          begin 

            f[k]:=p[1]*exp(p[2]*LN(x[1,k])); 

            S:=S+sqr(f[k]-y[k]); 

          end; 

      end; 

    ***************************************************************************** 

      Variables: 

      y[k]  :  2                    

      x[1,k]:  1                    

        

     Param    Values     StDev         Variance,%    95% Interval of Reliability 

     p[ 1]  5.864E-01  1.563E-01     26.65    1.055E-01   1.067E+00  Significant 

     p[ 2]  4.010E-01  6.964E-02     17.37     1.867E-01   6.154E-01  Significant 

     

     Residual sum of squares     =  9.512E-0001   df = 7 

     Residual standard deviation =  3.686E-0001 

 

            T(1,1)=  5.4E-0006    T(1,2)=  1.2E+0000 

            T(2,1)=  5.9E+0000    T(2,2)=  4.6E+0000 

 

     Akaic criterion  = -1.396E+0001 

     Regression rabat =  8.717E+0001 

    ***************************************************************************** 

      Predicted values of independent variable a residuals 

       k      Yexp(k)      Ypred(k)        e(k)         eJk(k)        P[k,k] 

       1   4.301E-0001   1.051E+0000  -6.210E-0001  -2.583E+0000s   2.301E-0001 

       2   1.239E+0000   1.382E+0000  -1.431E-0001  -4.115E-0001    2.157E-0001 

       3   1.634E+0000   1.629E+0000   5.769E-0003   1.610E-0002    1.902E-0001 

       4   1.892E+0000   1.831E+0000   6.154E-0002   1.697E-0001    1.664E-0001 

       5   2.580E+0000   2.156E+0000   4.242E-0001   1.296E+0000    1.347E-0001 

       6   2.821E+0000   2.424E+0000   3.971E-0001   1.185E+0000    1.262E-0001 

       7   3.062E+0000   2.859E+0000   2.034E-0001   5.772E-0001    1.735E-0001 

       8   3.097E+0000   3.213E+0000  -1.163E-0001  -3.511E-0001    2.928E-0001 

       9   3.131E+0000   3.517E+0000  -3.857E-0001  -1.586E+0000    4.704E-0001 

     

     Covariance matrix of parameters 

     

                 p[1]         p[2]    

        p[1]    1.0000      -0.9808       

        p[2]   -0.9808       1.0000       

    

*************************************************************************** 
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21. Protokol statistické analýzy programu OPStat: Hnědé uhlí 

HU, nelineární regrese koncentrační závislosti, Temkin 

*************************************************************************** 

                                  PROGRAM OPTIM 

*************************************************************************** 
      var 

        k:Integer; 

     

      begin 

        S:=0; 

        for k:=1 to Rad do 

          begin 

            f[k]:=p[1]+(p[2]*LN(x[1,k])); 

            S:=S+sqr(f[k]-y[k]); 

          end; 

      end; 

     ***************************************************************************** 

     Variables: 

      y[k]  :  2                    

      x[1,k]:  1                    

        

    Param    Values     StDev       Variance,%    95% Interval of Reliability 

     p[ 1]  -7.523E-01  2.414E-01     32.09   -1.496E+00  -9.107E-03  Significant 

    p[ 2]  9.379E-01  7.323E-02      7.81     7.125E-01   1.163E+00  Significant 

     

     Residual sum of squares     =  3.035E-0001   df = 7 

     Residual standard deviation =  2.082E-0001 

 

            T(1,1)= -1.6E-0007    T(1,2)= -1.9E-0001 

            T(2,1)=  3.4E+0000    T(2,2)=  2.3E+0000 

 

     Akaic criterion  = -2.425E+0001 

     Regression rabat =  9.591E+0001 

    ***************************************************************************** 

      Predicted values of independent variable a residuals 

       k      Yexp(k)      Ypred(k)        e(k)         eJk(k)        P[k,k] 

       1   4.301E-0001   6.124E-0001  -1.823E-0001  -1.250E+0000    4.698E-0001 

       2   1.239E+0000   1.252E+0000  -1.352E-0002  -6.900E-0002    2.400E-0001 

       3   1.634E+0000   1.637E+0000  -2.219E-0003  -1.075E-0002    1.573E-0001 

       4   1.892E+0000   1.910E+0000  -1.798E-0002  -8.546E-0002    1.237E-0001 

       5   2.580E+0000   2.293E+0000   2.875E-0001   1.629E+0000    1.120E-0001 

       6   2.821E+0000   2.567E+0000   2.543E-0001   1.394E+0000    1.291E-0001 

       7   3.062E+0000   2.953E+0000   1.095E-0001   5.545E-0001    1.887E-0001 

       8   3.097E+0000   3.226E+0000  -1.292E-0001  -6.924E-0001    2.563E-0001 

       9   3.131E+0000   3.437E+0000  -3.061E-0001  -2.243E+0000    3.229E-0001 

     

    Covariance matrix of parameters 

     

                 p[1]         p[2]    

        p[1]    1.0000      -0.9578       

        p[2]   -0.9578       1.0000       

*************************************************************************** 


