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Abstrakt 

Předkládaná disertační 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 vlastnosti 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 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. Z tohoto důvodu je doporučeno provést další experimenty se zahrnutím všech 

parametrů důležitých 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. 

The adsorption properties of both 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 pollutants from aqueous 

environment. 

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

indicating that the uptake of dye occurs on energetically heterogeneous surface of unburned carbon. Multilinear 

character of the 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 the 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 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, parent 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  

Barvy, barviva a pigmenty jsou nedílnou součástí našeho běžného života. Po jejich použití jsou častou 

složkou odpadních vod, což v kombinaci s tím, že řada barviv je toxických, špatně rozložitelných 

či odstranitelných pomocí různých metod, představuje zvýšené riziko pro životní prostředí. 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 často používaná pro barvení vojenských uniforem díky své charakteristické 

vlastnosti, kterou je stejná absorpce v infračervené oblasti spektra jako rostliny.  

Nejen v České republice, ale i v celosvětovém měřítku, produkují uhelné elektrárny 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 

Charakteristickou vlastností barviv je, že mají schopnost absorbovat záření ve viditelné oblasti spektra; 

blokují tak průchod záření hlouběji do vody a tudíž snižují fotosyntetickou aktivitu organismů žijících ve vodním 

prostředí [3]. Mnohdy mají barviva i přidaný toxický účinek na tyto organismy, který způsobuje přímou 

destrukci či inhibici jejich metabolismu. Jejich struktury jsou mnohdy 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, oxidačnímu působení 

či aerobnímu rozkladu, a jsou tudíž z vod (především odpadních) obtížně odstranitelné pomocí konvenčních 

metod [3].  

V současné době neexistuje jednotná metodika použitelná pro čištění všech typů odpadních vod. Nejčastěji 

se uvádějí tyto základní stupně používané pro odstraňování nejen barviv, ale i dalších znečišťujících látek 

z odpadních vod:  

1. fyzikální a fyzikálně-chemické procesy (sedimentace, filtrace, reverzní osmóza,  flotace, čiření atd.)[3-5], 

2. chemické procesy (neutralizace, srážení, oxidace, elektrochemické metody, pokročilé oxidační procesy, 

fotokatalýza, atd.) [3, 6-9], 

3. biologické čištění (aerobní, anaerobní) [3, 10-13]. 

3.1  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 [4]. 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 (1792) a Kehl (1793) se zjištěním podobného jevu na dřevěném uhlí 

získaného z rostlin, resp. zvířat [14].  

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 [14].  

Jsou rozlišovány dva typy adsorpce: fyzikální adsorpce a chemisorpce 
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Jedním z nejdůležitějších charakteristik adsorbentu je množství adsorbátu, které může naadsorbovat 

na svém povrchu a které může být vypočteno pomocí adsorpčních izoterem. Adsorpční izotermou se rozumí 

vztah mezi nasorbovaným množstvím adsorbátu vztaženým na jednotku adsorbentu a jeho rovnovážnou 

koncentrací. Pro popis adsorpce je používána řada modelů, jako je například Langmuirův, Freundlichův, 

Temkinův, Dubinin-Radushkevichův a mnoho dalších. 

Kromě adsorpčních izoterem bývá adsorpce často charakterizována také kinetikou sorpce. Studium 

kinetiky popisuje časový průběh záchytu adsorbátu, který v sobě zahrnuje také difuzní proces, který rovněž 

ovlivňuje dobu záchytu adsorbátu. Mechanismus sorpce je závislý na fyzikálním a chemickém charakteru 

adsorbentu a také na procesu přenosu hmoty. Nejčastěji používané modely pro popis kinetiky jsou model 

Elovichův, Lagergrenův, kinetický model pseudo-druhého řádu a dvoumístný model založený na kinetice 

pseudo-druhého řádu. 

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

mechanismus sorpce. U sorpčního procesu na rozhraní kapalina – pevná látka (adsorbent) je přenos rozpuštěné 

látky charakterizován několika kroky popisující dynamiku sorpce [15]: 

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

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

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

Nejčastěji používanými modely používanými v souvislosti s hodnocením vlivu difúze uvnitř zrn adsorbentu 

jsou Weber-Morrisův difúzní model a Boydův kinetický model. 

 

Parametry ovlivňující adsorpci barviv 

Sorpci znečišťujících látek na různých adsorbentech, jako jsou aktivní uhlí, sorbenty na bázi biologických 

materiálů, průmyslové odpady a vedlejší produkty výrob, adsorbenty připravené pomocí pyrolýzy, další sorbenty 

a v neposlední řadě nedopaly, ovlivňuje řada parametrů, které jsou uvedeny níže. 

Charakter adsorbentu 

Důležitým parametrem pro posouzení vhodnosti daného adsorbentu je především velikost specifického 

povrchu (SBET), velikost a distribuce pórů, apod. Lepším sorbentem obvykle bývá materiál s rozvinutou porézní 

strukturou ve srovnání se sorbentem neporézním. Pro sorpci barviv je důležitá velikost povrchu, především 

toho vnějšího, u kterého jsou významné zvláště makro- a mezopóry. Přítomnost mikropórů daného materiálu 

je také důležitá, nicméně pro adsorpci velkých molekul barviv je jejich dostupnost často problematická. 

Je to z toho důvodu, že poloměr mikropórů je ve většině případů menší, než je velikost molekul barviv [16-18]. 

Proto se pro sorpce barviv s velkými molekulami mohou s výhodou používat i adsorbenty s nižší mikroporozitou 

(význam makro- a mezopórů je podpořen také tvorbou agregátů barviv [16-18]).  
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Velikost částic 

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

jeho specifického povrchu a tím se vytváří další potenciální místa, kam se mohou navázat další molekuly barviv. 

Naadsorbované množství se tedy s menší velikostí částic obecně zvětšuje. Pro průmyslové využití 

je však zapotřebí posoudit také další faktory týkající se velikostních frakcí materiálu – např. u menších částic 

sorbentu se prodlužuje doba potřebná pro ustanovení rovnováhy mezi adsorbentem a adsorbátem a je také nutné 

vyřešit problematickou separaci jemnozrnného sorbentu z kapalné fáze [14].  

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 závislosti na pH reagují 

odlišně.  

Vyšší hodnota pH pozitivně ovlivňuje sorpci bazických barviv [19, 20], u kyselých barviv v alkalickém 

prostředí naadsorbované množství obvykle klesá [19, 20], reaktivní barviva sorbují nejvíce v určitém rozmezí 

hodnot pH [21], poté se začnou chovat jako kyselá nebo zásaditá barviva. Klesající míra adsorpce 

při narůstajícím pH u kyselých barviv souvisí s vyšším množstvím 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 [21-23].  

Počáteční koncentrace 

Od výchozí koncentrace se odvíjí rychlost ustanovení rovnováhy a také naadsorbované množství barviva 

na daném sorbentu. V případě zvyšování koncentrace výchozího roztoku dochází k nárůstu naadsorbovaného 

množství [22-24], nicméně se prodlužuje doba potřebná pro ustavení rovnováhy mezi adsorbentem 

a adsorbátem.  

Teplota 

Měnící se teplota rovněž ovlivňuje rovnovážnou kapacitu adsorbentu pro konkrétní adsorbát. Zvyšování 

teploty může na sorpci působit dvěma způsoby. Pokud se naadsorbované množství s rostoucí teplotou zvyšuje, 

pak mohou být z teplotní závislosti získány termodynamické parametry, které ukazují na endotermický proces, 

který je právě zvýšenou teplotou podporován [20, 23, 25-28]. V případě exotermického procesu dochází 

se zvyšující se teplotou ke snížení naadsorbovaného množství barviv. Zvyšující se teplota může napomáhat 

formaci povrchových komplexů nebo zvětšování velikosti pórů kvůli chemisorpci barviva na substrát [25] 

nebo rostoucí počet molekul barviva získává dostatečnou energii k proběhnutí chemické reakce [26].  

Obsah anorganických solí v roztoku 

V literatuře byly popsány případy, kdy přítomnost anorganických solí neměla příliš velký vliv na sorpci 

barviv (jejich molekuly nebyly z aktivních míst na sorbentu vytlačeny [19]), což je důležité zjištění s ohledem 

na použití v reálných odpadních vodách. 
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Byly však publikovány studie i s odlišným výsledkem. Například byl studován vliv přítomnosti solí NaCl 

a CaCl2, kdy se ukázalo, že s jejich zvyšující se koncentrací v roztoku se snižoval záchyt metylenové modři, 

a to pravděpodobně díky kompetitivní sorpci mezi ionty barviva a kationty dané soli [27].  

Studován a porovnáván byl i vliv přítomnosti anorganických iontů, které hrály významnou roli 

v kompetitivní sorpci barviva a aniontů. Bylo zjištěno, že anionty negativně ovlivňují sorpční proces, 

a to přibližně v tomto pořadí PO4
3-

> SO4
2-

> CO3
2-

 > NO3
-
 > Cl

-
. Snížení naadsorbovaného množství 

se pohybovalo od 5 do 16 % [29]. 

Přítomnost rozpouštědel 

Nejen přítomnost anorganických iontů, ale i 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) odpovědných za sorpci barviv [19]. V mnoha 

případech reálných odpadních vod ale není koncentrace těchto rozpouštědel obvykle natolik vysoká, 

aby výrazněji ovlivňovala sorpci. 

Přítomnost surfaktantů 

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

sorpci nejen barviv, ale i dalších látek [18, 30, 31]. 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 mají schopnost měnit/zlepšovat 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 

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

[19]. Velmi však 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 [19, 30].  

Aktivace adsorbentu 

Aktivace sorbentů (např. nedopalu) je jednou z možností, jak zlepšit sorpční vlastnosti adsorbentu, 

a to prostřednictvím fyzikální nebo chemické aktivace. Nejčastější je aktivace vodní parou za vysokých teplot 

po určitou dobu [32, 33], kdy dochází především ke zvětšení povrchu a porézního systému sorbentu. Chemická 

aktivace probíhá za použití chemických činidel, nejčastěji KOH, NaOH, ZnCl2, CaCl2 [20, 34, 35], za účelem 

zvýšení hodnoty specifického povrchu, mnohdy až několikanásobně. Výsledná adsorpční kapacita je pak závislá 

na podmínkách přípravy a na poměru aktivační činidlo/nedopal. Dobrých výsedků bylo dosaženo při aktivačním 

poměru KOH/nedopal = 3 při 30 °C [20].  
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4 Experimentální část 

4.1 Použité materiály a metody 

 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/vysokopecního koksu. Hnědé uhlí (A
d
 = 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 720 nm.  

 

 

 

 

 

Obr. 1: Molekulární uspořádání barviva Naftolové zeleni B (NGB). 

 

Látky ovlivňující sorpci – surfaktanty 

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. 2a.  
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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. 2b. 

    

 

 

     a)      b) 

Obr. 2: Chemická struktura a uspořádání a) Cetylpyridinium Bromidu (CPB), 

b) Hexadecyltrimethylammonium Bromidu (HDTMAB). 

4.1.1 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 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:  

             

 

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) 

4.1.2 Sorpční experimenty se surfaktanty  

Před začátkem měření byla nejdříve ověřena stálost absorbancí jednotlivých roztoků CPB + NGB ve vodě 

a stálost roztoků CPB + NGB. Následně byly proměřeny kalibrační řady roztoků NGB s různým přídavkem 

CPB. V dalším kroku byl proveden experiment s vlivem surfaktantu na sorpci NGB na nedopalech (součástí 

m

Vcc
q e
e

).( 0 
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měření byly i slepé vzorky). 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 vypočtena jejich koncentrace. Slepé stanovení bylo od měřených vzorků 

odečteno. Tento postup byl stejný i pro druhý použitý surfaktant HDTMAB. Měření bylo rovněž provedeno 3x.  

4.1.3 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 nejen podle R
2
 a χ

2
, ale také pomocí Akaikova kritéria (AIC), které je vhodné 

pro posuzování kinetických modelů s různým počtem parametrů. 

4.2 Charakteristika použitých adsorbentů 

4.2.1 Chemická analýza 

Chemická analýza obou nedopalů je uvedena v Tab. 1. Nedopaly obsahují okolo 60% popela; největší 

zastoupení zde mají oxidy křemíku (cca 30 %) a hliníku (cca 20 %), dále jsou v nedopalech obsaženy oxidy 

titanu (cca 5 %) a železa (cca 3,5 %). Obsahy dalších prvků jsou již (ve srovnání s výše uvedenými) podstatně 

nižší. 

Tab. 1: Výsledky chemické analýzy obou studovaných nedopalů (N1a N2) 

 N1 N2 

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 

  

4.2.2 Minerální složení nedopalu 

Analýza dominantních minerálních fází (provedena metodou rentgenové difrakce) ukázala, že v zrnech 

nedopalů N1 a N2 je převážně zastoupen křemen (hexagonální uspořádání), dále anatas (tetragonální uspořádání) 

a hematit (rhomboedrické uspořádání), u nedopalu N2 byly identifikovány i stopy magnetitu.  
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4.2.3 Transmisní elektronová mikroskopie (TEM) 

Transmisní elektronová mikroskopie nedopalu N1 (Obr. 3) 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. Obdobné jsou i TEM snímky pro nedopal N2. 

 

 

 

 

 

Obr. 3: TEM snímek nedopalu N1, a) měřítko 50 nm, b) měřítko 20 nm 

4.2.4 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 nejčastěji v rozmezí 800-1200 m
2
/g materiálu. Porézní systém zahrnující póry o různé velikosti 

hraje v adsorpčním procesu významnou roli. 

Metodou BET adsorpce dusíku byl stanoven specifický povrch obou nedopalů  - pro nedopal N1 

byla naměřena hodnota 211,07 m
2
/g, pro nedopal N2 pak 153,78 m

2
/g. Nižší specifické povrchy obou nedopalů 

v porovnání s aktivním uhlím patrně souvisí se skutečností, že nedopaly neprošly aktivačním procesem (během 

spalování uhlí v elektrárně proběhl pouze první krok obvyklé přípravy aktivního uhlí, a tím je devolatizace). 

U obou nedopalů byla rovněž změřena distribuce pórů, která ukázala na přítomnost všech typů pórů dle IUPAC 

(mikro < 2 nm, mezo 2-50 nm, makropóry > 50 nm). Podle sorpce N2 obsahuje nedopal převážně mezopóry, 

v menší míře jsou zastoupeny i mikropóry.  

Z celkové charakterizace nedopalů a jejich posouzení jako potenciálních sorbentů, vyplývá, 

že tyto materiály mohou být použity nejen k záchytu plynných polutantů z kouřového plynu v elektrárně, 

ale i 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. 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.  

4.3.2 Modely popisující kinetiku sorpce 

K popisu kinetiky sorpce a k získání kinetických parametrů byly použity nelineární modely programu 

OPStat – dvouparametrové Elovichův a Lagergrenův model, model kinetiky pseudo-druhého řádu (PSO) 

a tříparametrový dvoumístný model kinetiky pseudo-druhého řádu (TS-PSO). Na základě hodnot statistických 

charakteristik Akaikova kritéria (AIC), R
2
 a χ

2 
byly modely vzájemně porovnány za účelem nalezení modelu 

vykazujícího nejlepší shodu s experimentálními daty. V rámci dvouparametrových modelů vykazovala nejlepší 

shodu Elovichova kinetika s nejvyšší hodnotou R
2
 a nejnižší hodnotami χ

2
 a AIC, která indikuje energetickou 

heterogennost povrchu adsorbentu – v tomto případě u obou nedopalů [36]. Následně byl použit i tříparametrový 

model TS-PSO a porovnán s douparametrovými modely. Vzájemné porovnání dvou- a tříparametrových modelů 

může být někdy dosti problematické, jelikož obecně platí, že čím více parametrů je v modelech použito, tím větší 

shody může být dosaženo. Z tohoto důvodu bylo použito Akaikovo informační kritérium pro nalezení nejlepší 

shody testovaného modelu s exprimentálními daty, ale s použitím minimálního počtu parametrů. Z výrazného 

snížení hodnot AIC pro TS-PSO vyplývá, že pro matematický popis kinetiky adsorpce NGB na obou nedopalech 

se jako nevhodnější model jeví právě tříparametrový TS-PSO model.  

Přestože je většina kinetických modelů popisována nelineárními vztahy, stále se používá lineárních regresí 

k získání kinetických parametrů vypočtených právě z lineárních regresních rovnic (např. pokud software 

pro nelineární regrese není k dispozici).  

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 [37]. Tyto vztahy 

jsou uvedeny v Tab. 2. Tyto 4 typy lineární regrese byly také použity pro porovnání s výsledky získanými 

metodou nelineární regrese.  

Porovnáme-li mezi sebou 4 uvedené typy lineárních regresí  pro PSO model u obou nedopalů, pak nejvyšší 

hodnoty R
2 

a nejnižší hodnoty χ
2
 byly vypočteny vždy pro první linearizaci. Pro vizuální vyhodnocení jsou obě 
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vynesené přímky včetně regresní rovnice znázorněny na Obr. 4. Další typy linearizací vykazovaly poněkud horší 

shodu. Ačkoli u linearizace podle první rovnice byly získány poměrně vysoké koeficienty determinace R
2
, 

z Obr. 4 je patrné počáteční zakřivení závislosti t/qt vs. t, což je v posledních letech interpretováno v souvislosti 

s významnou rolí, kterou hraje difúze v zrnech adsorbentu v celkovém adsorpčním procesu [38]. Z těchto 

důvodů byla pozornost zaměřena také na vliv difúze do pórů zrn nedopalu, což je popsáno v následující kapitole. 

Tab. 2:  Použité linearizace PSO modelu 

 nelineární forma lineární forma závislost literatura 

PSO 

(Typ 1) 
tkq

tkq
q

e

e

t
..1

..2


  t

qqkq

t

eet

.
1

.

1
2
  t/qt na t 

[37, 39, 

40] 

PSO 

(Typ 2) 

 

tqkqq
eet

1
.

.

111
2

  1/qt na 1/t [37] 

PSO 

(Typ 3) 

 

t

q

qk
qq t

e

et .
.

1
  qt na qt/t [37] 

PSO 

(Typ 4) 

 

tee

t qqkqk
t

q
... 2   qt/t na qt [37] 

 

 

Obr. 4: Křivky zobrazují PSO linearizaci (Typ 1) po oba typy nedopalů. 
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4.3.3 Weber-Morrisův difúzní model 

 

Obr. 5: Difúzní úseky pro sorpci naftolové zeleně na obou typech nedopalů, (●) nedopal N1 a (♦) nedopal 

N2 

Weber-Morrisův difúzní model je používán pro posouzení možného vlivu difúze do pórů zrn adsorbentu 

na celkovou kinetiku. Obr. 5 prezentuje multilineární charakter difúzního modelu adsorpce naftolové zeleně 

na nedopalech.  

Z charakteru difúzního modelu (difúze dovnitř zrna adsorbentu) lze usuzovat 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 [41], 

jsou to právě mezopóry, které jsou velice efektivní při sorpci barviv. 
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4.3.4 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 nelineární model 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 s experimentálními daty vykazuje daný model. 

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. 

 

4.4 Parametry ovlivňující sorpční proces 

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. Zvyšováním výchozí koncentrace 

ze 7 mg/l na 70 mg/l docházelo k vyšší sorpci NGB. Obecně tento fakt potvrzuje i literatura [22-24]. 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 z důvodu vyšší koncentrace barviva v roztoku prodlužovala doba potřebná 

pro ustavení rovnováhy mezi adsorbentem a adsorbátem až na cca 10 dní v případě obou nedopalů. 

 

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 [20]). 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 [23]. 

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 v elektrárně. 

Obdobné zjištění bylo pozorováno také při sorpci malachitové zeleně na pyrolyzovaném odpadním materiálu 

z papírenského průmyslu a smrkové kůře [42]. 

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 [43, 44]. 
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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 

[19, 30, 31] dokládajících, že ovlivňují proces odstraňování znečišťujících látek právě z tohoto vodného 

prostředí. Mohou být kationaktivní, anionaktivní nebo neionogenního typu. K ovlivnění sorpčního procesu 

dochází, pokud jsou barvivo a surfaktant opačného náboje [19].  

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). 

 

Tab. 3: 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 

N2 

52,7 14 31 185 

70 14 33 194 

87,8 15 39 220 

 

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 ( 9-15 mg CPB i HDTMAB), za následek zvýšení naadsorbovaného 

množství NGB (Tab. 3). V případě tenzidu CPB šlo o cca desetinásobné zvýšení adsorpční kapacity použitých 

sorbentů pro záchyt NGB a u HDTMAB vzrůstalo naadsorbované množství v průměru 2-3 krát. Uvedená 

pozorování jsou v souladu se závěry popsanými v literatuře, kde po malém přídavku opačně nabitého tenzidu 

rovněž došlo k výraznému zvýšení naadsorbovaného množství v důsledku interakcí probíhajících mezi barvivem 

a surfaktanty [19, 30]. 

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. 

Experimenty probíhaly obdobným způsobem, jaký je popsán v kap. 4.1.1. 
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Tab. 4: Hodnoty naadsorbovaného množství NGB z odpadní vody na obou nedopalech 

Nedopal 
konc. NGB 

[mg/l] 

navážka 

nedopalu [g] 

naadsorbované 

množství q [mg/g] 

N1 

52,7 

0,0375 

40 

70 23 

87,8 57 

N2 

52,7 52 

70 32 

87,8 26 

 

Přídavek nedopalů způsobil snížení obsahu NGB v odpadní vodě vlivem jejího zachycení na povrchu 

sorbentu. Při srovnání sorpce na obou nedopalech je patrné (Tab. 4), 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 nedopaly vykazují podobné nasorbované množství naftolové zeleně B z odpadní vody. 

Naadsorbované množství je vyšší než v případě experimentů s roztoky NGB, což je pozitivní informace 

a na základě tohoto zjištění se nedopaly jeví jako potenciální sorbenty pro záchyt polutantů z reálných odpadních 

vod.  

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 vlastností obou nedopalů pro naftolovou zeleň B s dalšími dostupnými uhlíkatými 

materiály byly vybrány dva vzorky koksů a vzorek hnědého uhlí, ze kterého oba nedopaly pocházely. 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 K1, 3 m

2
/g koks K2. 

Hodnota pro hnědé uhlí (HU) je o trochu vyšší než u koksů - 21 m
2
/g.   

Závislost zachyceného množství NGB na kontaktní době byla u obou vzorků koksů a uhlí obdobná 

jako u nedopalů, k intenzivní adsorpci barviva docházelo v prvních 5000 minutách (3 dnech) experimentu, 

kdy naadsorbované množství NGB zřetelně narůstalo. Nárůst sorpce u koksů byl prudší než v případě uhlí. 

S rostoucím pokrytím adsorpčních center se rychlost adsorpčního procesu postupně zpomalovala ustavením 

rovnováhy v systému. Rovnováhy bylo u všech tří vzorků dosaženo, stejně jako v případě nedopalů, 

po cca 10 dnech. 

Při získávání regresních parametrů byly použity nelineární regrese - Langmuirova, Freundlichova 

a Temkinova nelineární regresního modelu. Nejlepší model byl rovněž vybrán pomocí statistických parametrů 

R
2
, AIC a χ

2
. 
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Z porovnání statistických hodnot vyplynulo, že se ve všech třech případech jevil jako nevhodnější model 

Langmuirův. 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).  

V této souvislosti je zajímavé i porovnání závislostí nasorbovaného množství barviva na koncentraci této 

látky v roztoku pro oba nedopaly, původní uhlí i oba studované koksy, což je znázorněno na Obr. 6.  

 

Obr. 6: Porovnání závislostí nasorbovaného množství NGB na koncentraci této látky pro vzorky nedopalů, koksů 

a hnědého uhlí 
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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 po deseti dnech.  

3. Kinetika sorpce byla studována a popsána pomocí několika kinetických nelineárních regresních modelů – 

Elovichova a Lagergrenova modelu, kinetiky pseudo-druhého řádu a dvoumístné kinetiky pseudo-druhého 

řádu; ze všech modelů byly vypočteny regresní parametry. Jednotlivé modely byly mezi sebou následně 

porovnány 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. Při použití 

tříparametrového dvoumístného kinetického modelu pseudo-druhého řádu však došlo ještě ke zlepšení 

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. 
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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 [41], 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 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 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. 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 
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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.  

 

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 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, 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. 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. 
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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 [41], 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; and nonlinear regressions 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 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 parent 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 (10 days). 

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, 
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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 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 areas 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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