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Abstrakt 

 Předmětem diplomové práce je srovnání průrazových křivek CO2 a CH4 na dvou 

kolonách různého průměru. Jako sypané lože je použito aktivní uhlí s vysokou adsorpční 

kapacitou. Druhá část diplomky zpracovává RTD (residence time distribution) a její 

aplikaci na různých sypaných ložích – skleněné kuličky, polymerové válečky a aktivní 

uhlí.  

 Praktická část obsahuje popis zprovoznění aparatury a veličiny ovlivňující průběh 

adsorpce, jako je mezerovitost, sypná hustota a velikost částic. Data jsou vyhodnocena 

formou grafů v programu MS Excel. 

 V diplomové práci jsou uvedeny výsledky pro průrazové křivky CO2 a CH4. 

U metody RTD jsou srovnány jednotlivé časy průchodu kolonou pro různé lože.  
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Abstract 

The subject of this thesis is the comparison breakthrough curves of CO2 and CH4 

on two columns of various diameters. As a packed bed is used activated carbon with a high 

sorption capacity. The second part of this thesis is determination of gas RTD (residence 

time distribution) for different quality of packed beds – glass beads, polymeric grains and 

activated carbon cylinders. 

The practical part includes description of the used equipment, measuring procedure, 

and variables affecting the process of adsorption, such as bed porosity, bulk density and 

particle size distribution. The raw data are evaluated graphically in MS Excel . 

The thesis presents the results for the breakthrough curves including the 

calculations adsorbed amount per a gram of active carbon. For RTD methods are compared 

each time passing through the column for different packed beds.  
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1. Úvod 

Adsorpce je děj, který má velmi široké uplatnění v celé řadě průmyslových odvětví. 

Jedním z hlavních využití je čištění bioplynu. Bioplyn je směs bohatá na methan, oxid 

uhličitý, sulfan a další jiné plyny. Při dnešní ekologické zátěži na naši planetu, jsou tyto 

témata řešeny mnohem více. Při čistění bioplynu dochází k odstranění nežádoucích plynů 

a snížení množství emisí, které se dostávají do atmosféry.  

První část diplomové práce se zabývá srovnáním adsorpce s použitým sorbentem 

aktivního uhlí na 2 různých průměrech kolon. Cílem bylo srovnat dobu, než dojde 

k úplnému nasycení kolony, a bude vyčerpána celá kapacita uhlí. 

Druhá část diplomové práce se zabývá problematikou RTD a jejím možném využití 

při aplikacích na různých reaktorech. U RTD experimentů byl použit jako stopovací plyn 

argon kvůli minimální schopnosti adsorpce a experiment byl realizován na různých  ložích 

– polymery, skleněné kuličky a aktivní uhlí. Díky hmotnostnímu spektrometru, který byl 

použit jako detektor, jsme mohli sledovat výslednou křivku, která byla charakteristická pro 

každé lože (skleněné kuličky, polymerní válečky, aktivní uhlí).  

 

2. Cíl práce 

Cílem diplomové práce byl sestavení experimentální aparatury pro měření 

distribuci dat do prodlení (RTD) při proudění plynů přes sypané lože a sestavení aparatury 

pro měření průrazových křivek. Cílem bylo srovnání času průchodu přes kolonou při 

různých průtocích, na různě sypaném lože a na různých tloušťkách kolon. Výsledky byly 

vyhodnoceny prostřednictvím programu Excel do publikovatelné podoby. 
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3. Teoretická část 

3.1 Adsorpce 

Při styku pevné látky s plynem, kdy jsou molekuly plynu zachycovány na jeho 

povrchu, dochází k adsorpci. Měření adsorpce z plynných směsí je hlavním zdrojem 

informací o fázovém rozhraní pevná látka - plyn. Pevná látka, na níž dochází k adsorpci, se 

označuje jako adsorbent. Adsorbent má vlastnost, specifický povrch, která určuje jak velké 

množství se naadsorbuje. Pro látku, která se adsorbuje, se používá termín adsorbát. 

Rozsah adsorpce závisí jak na povaze adsorbující se látky, tak na povaze 

adsorbentu. Adsorpce se dělí na fyzikální a chemickou, podle charakteru sil, které váží 

adsorbovanou látku k adsorbentu [1]. 

U fyzikální adsorpce jsou molekuly vázány slabými van der Waalsovými silami, 

které působí mezi všemi druhy částic. Z toho vyplývá, že adsorpce není specifická, 

a probíhá tak na celém povrchu látky. Pokud vzniká na první vrstvě molekul vrstva další, 

mluvíme o vícevrstvé adsorpci. Adsorpční teplota je poměrně nízká. Z kinetického 

hlediska je tato adsorpce velmi rychlá.  

U chemisorpce vzniká mezi adsorbentem a adsorbátem chemická vazba. 

V důsledku toho je chemisorpce velmi specifická – reakce probíhá jen mezi určitými 

molekulami. Při tvorbě vrstvy je potřeba aktivační energie, a proto probíhá jen na 

aktivovaných centrech. Při reakci se adsorbuje pouze jedna vrstva, je to adsorpce 

monovrstvá. Při desorpci, ději opačném adsorpci, se uvolňují látky jiné chemické povahy 

než původní adsorbát. Chemická adsorpce je na rozdíl od fyzikální děj nevratný [2] [19]. 

Existuje také iontová adsorpce, při níž se na rozhraní zachycuje pouze jeden z iontů 

elektrolytu, druhý z iontů se zachycuje minimálně nebo vůbec. Z povahy procesu vyplývá, 

že kladně nabité ionty adsorbují záporně nabité ionty a naopak. Mezi iontovou adsorpci 

patří též molekulová adsorpce, při níž se na rozdíl od iontové adsorpce, kde se adsorbují 

pouze ionty v závislosti na polaritě, adsorbují celé molekuly [4]. 

Rozdíly mezi fyzikální adsorpcí a chemisorpcí jsou uvedeny v Tabulce 1. 
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Tabulka 1: Rozdíly mezi fyzikální adsorpcí a chemisorpcí [4] 

vlastnost fyzikální adsorpce chemisorpce 

příčina fyzikální síly chemické vazby 

adsorpční teplo 4 - 40 kJ/mol 40 - 400 kJ/mol 

počet vrstev více jedna 

průběh adsorpce rychlý pomalý 

aktivační energie velmi malá vysoká 

další charakteristiky nespecifická, vratná specifická, nevratná 

desorpce snížení tlaku zvýšení teploty 

 

3.1.1. Faktory ovlivňující adsorpci 

Adsorpce je ovlivňována mnoha faktory. Jsou to faktory vnější (teplota, tlak), 

důležité je také složení plynné směsi a adsorpční kapacita adsorbátu. Jak je patrné 

z Obrázku 1, se vzrůstajícím tlakem a snižující se teplotou roste naadsorbované množství 

[11]. Adsorpce je děj exotermní, během kterého dochází k uvolnění tepla. Při kvantifikaci 

to znamená, že adsorpční teplo má záporné znaménko [14]. 

  

 

Obrázek 1: Vliv teploty a tlaku na množství naadsorbovaného methanu [11] 
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 Mezi faktor ovlivňující adsorpci patří také chemické a fyzikální vlastnosti 

adsorbentu. Fyzikální vlastnosti zahrnují velikost částic a množství pórů. Některé látky 

mají velký specifický povrch. Popisuje plochu povrchu vztaženou na jednotku hmotnosti 

v jednotkách m
2
g

-1
. Porézní látky (aktivní uhlí) mají velký vnitřní specifický povrch, 

naopak vnější je zanedbatelný [13]. U chemických vlastností je důležitý stupeň ionizace, 

a jaké funkční skupiny se zde nacházejí – dochází k chemické vazbě (nevratná 

chemisorpce). 

 Další parametr je složení plynné směsi. V případě výskytu jiných molekul může 

docházet špatné adsorpci v důsledku „soutěžení“ o danou vazbu. Při adsorpci tak 

nedosáhneme požadovaného výsledku [15]. 

 

3.1.2. Adsorpční izotermy 

Při adsorpci postupně dochází k ustanovení rovnováhy. Tuto rovnováhu popisují 

adsorpční izotermy, které vyjadřují závislost množství naadsorbované látky na tlaku 

(pro plyny) za konstantní teploty. Existuje několik modelů, každý z nich odpovídá určitým 

podmínkám a neexistuje jeden model, který by byl všeobecně platný [5].  

 Langmuirova izoterma 

Langmuirova izoterma je založena na určitých předpokladech: 

1. Na tuhém povrchu je určitý počet aktivních center. 

2. Na každém centru může být zachycena pouze jedna molekula adsorbátu 

(chemisorpce). 

3. Mezi molekulami na aktivních centrech nedochází k žádné interakci. 

Rovnice, která popisuje tuto izotermu, má tvar (1): 

       
   

     
    (1) 

kde b je adsorpční koeficient, a amax je maximální množství, které se může naadsorbovat 

(mol/g) [2]. 
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Obrázek 2: Tvar Langmuirovy izotermy [1] 

Jak vyplývá z Obrázku 2, při velmi nízkém tlaku je závislost lineární. Rovnice má potom 

tvar (2): 

                                                                                                                                (2) 

Naopak, při velmi vysokém tlaku, se hodnota a blíží amax (limitní hodnota) (3): 

                                                                                                                                   (3) 

 

 Freundlichova izoterma 

Freundlichova izoterma, na rozdíl od Langmuirovy, není při nízkých tlacích 

lineární a při vysokých nevykazuje limitní hodnotu naadsorbovaného množství.  

Popisuje ji rovnice (4): 

                     (4) 

kde k a n jsou konstanty, a a je naadsorbované množství (mol/g). 

Používá se pro popis fyzikální adsorpce i chemisorpce. Pro zpracování 

experimentálních dat je vhodný linearizovaný tvar (5):  

         
 

 
                                                        (5) 

Hodnota konstanty k klesá s rostoucí teplotou, konstanta n je vždycky větší než 

jedna a s rostoucí teplotou se blíží jedné. 
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Obrázek 3: Tvar Freundlichovy izotermy [1] 

Při jednoduchém zobecnění obou izoterem dostaneme Langmuir-Freundlichovu 

izotermu, která má tvar (6): 

       
     

       
                                                           

kde p značí tzv. koeficient kooperativy, který popisuje vzájemné ovlivňování. Pokud je 

p = 1, částice se neovlivňují. Pokud je p > 1, dochází k pozitivnímu ovlivňování částic. 

Pokud je p mezi hodnotou 0 až 1, dochází k negativními ovlivňování [1]. 

 

 BET izoterma 

Brunauer, Emmet a Teller rozšířili Langmuirovu izotermu a dostali tak novou 

rovnici, která popisuje vícevrstvou (fyzikální) adsorpci. Model vypadá tak, že na první 

naadsorbované vrstvě molekul se vytváří další, interakce poté probíhá mezi 

naadsorbovanou vrstvou a novými molekulami. 

Rovnice pro BET izotermu má tvar (7): 

     
      

         [              ]
                                               

kde am je množství plynu naadsorbované na jednotkové hmotnosti adsorbentu v případě, že 

by povrch byl pokryt monomolekulární vrstvou, prel je relativní tlak (poměr rovnovážného 

tlaku k tenzi nasycené páry adsorbátu při dané teplotě), a C je konstanta dána vztahem (8): 

                                
     

  
                                                           (8) 

kde qa je adsorpční teplo a qk je kondenzační teplo. 
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Jestliže C > 1, probíhá nejprve adsorpce po celé první vrstvě, poté až dochází 

k adsorpci na vrstvě druhé. Izoterma má poté průběh zobrazující Obrázek 4(a). Pokud 

je C < 1, vznikají vícevrstvé ostrůvky (vyskytuje se zřídka) – Obrázek 4(b) [1]. 

 

 

Obrázek 4: Tvar BET izotermy (a) pro C > 1, (b) pro C < 1 [1] 

 

3.1.3. Průrazové křivky a kapacita lože 

V koloně, do které vstupuje adsorbát, dochází k adsorpci látek na pevné lože. Podíl 

vstupní a výstupní koncentrace (C/C0) v závislosti na čase se označuje jako průrazová 

křivka (breakthrough curve). 

V první fázi při vstupu dojde k první interakci mezi adsorbentem a adsorbátem. 

Adsorbát, v našem případě směs plynů, se přivádí do kolony na zcela regenerovaný 

adsorbent. Začne docházet k postupné sorpci látek. Sorpce probíhá do té doby, než dojde 

k úplnému nasycení (naplní se kapacita adsorbentu).  

Při procesu se v koloně vytváří tzv. zóna transportu látky (ZTL), která postupně 

projde skrz celé lože. Ve chvíli, kdy zóna ZLT dojde k výstupu z kolony, je adsorbent 

zcela nasycen. V ZLT dochází k adsorpci látek, která je ovlivněna mnoha faktory (průtok 

směsi plynů, teplota, složení směsi, a další). 

Čas, kdy ZLT dojde k výstupu, je označený jako t1. V tomto okamžiku dojde 

k situaci, která se nazývá bod průrazu. Koncentrace adsorbátu, která byla po celou dobu 

nulová (veškerý plyn se adsorboval v koloně) začne růst. 
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Procentuální podíl v čase t1 odpovídá hodnotě 5%. (konc. 0,05).  

V době t3 (bod saturace), je procentuální podíl na hodnotě 95% (konc. 0,95). Tvar křivky 

mezi body t1 a t3 je složitější, závisí na kinetice adsorpce a také na adsorpční izotermě 

procesu [6]. 

  

  

 

Obrázek 5: Tvar průrazové křivky [6] 
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3.2 Diagnostika proudění a distribuce dat do prodlení 

Distribuce dat do prodlení (Residence Time Distribution - RTD) je distribuční 

funkce, která popisuje, kolik času stráví daná částice v reaktoru.  

Prof. Danckwerts popisuje částice jako malý objem tekutiny, která je dána 

koncentrací. Funkce popisující RTD podává informace o době, při které částice prochází 

přes reaktor, ale nepopisují vzájemné interakce mezi molekulami. 

Teorie RTD začíná se třemi předpoklady [17]: 

1. Reaktor je stabilní. 

2. Transport molekul plynu je prostřednictvím advekce. 

3. Plyn je nestlačený. 

Funkce popisující průměrnou koncentraci v reaktoru v závislosti na čase, 

tzv. E funkce, je popsána rovnicí (9), která má plochu pod křivkou rovno jedné (10). 

     
    

∫        
 

 

                                                                       

 

∫         
 

 

                                                                      

 

Na Obrázku 6 je vidět E křivka, ukazující změnu koncentrace na čase. 

 

 

Obrázek 6: E křivka [17] 
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RTD, jako funkce času, se experimentálně provádí nástřikem inertu, molekul nebo 

atomu, nazývajícího se „tracer“, v čase t = 0 na koncentrační úrovni C. Nejběžnějšími typy 

tracerů jsou barevné nebo radioaktivní materiály nesené inetrním plynem. Tracer by měl 

také mít podobné fyzikální vlastnosti jako inert a měl by se v něm dokonale míchat.  Také 

by se něměl adsorbovat na žádných částech reaktoru. Dvě nejvíce používané metody pro 

nástřik jsou pulse input a step input. Rozdíly jsou zobrazeny na Obrázku 7 [12]. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7: RTD – metody pro nástřik [12] Obrázek 7: RTD – metody pro nástřik [12] 
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3.2.1. Ideální vs. neideální reaktor  

U distribuce dat do prodlení v reaktoru se srovnává chování dvou ideálních 

reaktorů - PFR (pluf flow reactor – trubkový reaktor) a CSTR (continunous stirred-tank 

reactor - ideálně míchaný průtočný reaktor).  Tato charakteristika je důležitá z hlediska 

reakcí, které zde probíhají a jejich kinetiky [12]. 

 PFR 

V ideálním trubkovém reaktoru nedochází k žádnému míchání a částice 

procházející trubkou mají v každém řezu (plocha A) stejné složení, nedochází k žádné 

akumulaci částic. Částice vstupující do reaktoru v čase t, vystupuje z reaktoru v čase t + τ, 

kde τ je tzv. doba zdržení v reaktoru. Funkce popisující PFR reaktor – tzv. Dirac delta 

fuknce má tvar: 

                                                                          

 

Obrázek 8: Trubkový reaktor [12] 

 

 CSTR 

U ideálně míchaného průtočného reaktoru se předpokládá, že daný objem je ideálně 

míchaný, a tudíž má v celém objemu stejné složení. Tvar rovnice popisující distribuci dat 

do prodlení má exponenciální tvar: 

     
 

 
 
 
  

 

Obrázek 9: Ideálně míchaný průtočný reaktor [12] 
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3.2.2. Sériové kombinace PFR a CSTR 

Velice často se u reaktorů vyskytuje situace, kdy je výstupní proud jednoho 

reaktoru zároveň vstupní proud pro jiný reaktor. Tato kombinace se používá, pokud 

chceme dosáhnout vetší konverze. Konverze X, jako celkový počet molů látky A, které 

zreagovaly při vstupu látky A do reaktoru. 

Pro reaktory v sériové kombinaci: 

   
                                     

                                         
                             

Pro reaktory, které jsou zobrazeny na Obrázku 10, je první reaktor nastaven jako 

PFR, druhý reaktor je CSTR a třetí reaktor je PFR. 

 

 

Obrázek 10: Reaktory v sérii [12] 

 

 CSTR v sérii 

Pro dva CSTR reaktory, čtyřicet procent látky A zreaguje v prvním rekatoru. Pokud 

bychom chtěli dosáhnout konverze osmdesát procent, při výpočtu jednotlivých objemů pro 

reaktor 1 – z látkové bilance – 820 dm
3
, pro reaktor 2 – 3200 dm

3
. Celkový objem dvou 

reaktorů tedy je 4020 dm
3
. Při srovnání a výpočtu objemu u jednoho CSTR reaktoru 

a dosáhnutí konverze osmdesát procent, vyjde objem 6400 dm
3
. Při stejné konverzi 

použijeme menší objem reaktoru, pokud je zapojíme do serie, než jeden samotný reaktor. 

Na Obrázku 11 je vysvětleno, proč při dosáhnutí stejné konverze je lepší zvolit 

dva reaktory za sebou o menších objemech. 

Rovnice látkové bilance: 
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Obrázek 11: Dva reaktory CSTR v sérii [12] 

 

 PFR v sérii 

Při výpočtu PFR reaktoru se vychází z jiné látkové bilance, ve které se počítá 

se změnou konverze v objemu dV (konverze se mění postupně v objemu, jak látka 

protéká). Jak je patrné z Obrázku 12, objem dvou PFR reaktorů je stejný jako objem 

jednoho reaktoru. 

Rovnice látkové bilance: 

   ∫
  

  
                                                              

 

Obrázek 12: Dva PFR reaktory v sérii [12] 

 



 

 

24 

 

3.2.3. RTD – neidealita proudění 

Snaha o kvantifikaci neideality proudění v chemických reaktorech vede ke dvěma 

hlavním neideálním modelům - disperznímu modelu a modelu ideálně míchaných reaktorů 

v sérii. Z experimentu vyzkoušeného v laboratorních podmínkách, kdy byl nastříknut 

obarvený plyn, vyšlo najevo, že část plynu  vystupuje z reaktoru před očekávaným časem 

„shot-circuiting“, část plynu zůstane v reaktoru déle „backmixing“ [17]. 

V případě trubkového reaktoru, disperzní model počítá s axiální disperzí D, která 

je fyzikálním parametrem kvantifikace axiálního „backmixingu“ a „shot-circuitingu“ 

plynu. Rovnice popisující disperzní model je analogií 1. Fickova zákona difuze, a má tvar: 

  

  
  

   

   
                                                                   

Pokud budeme počítat s advekcí, bude mít rovnice tvar: 

  

  
 (

 

  
)
   

   
  

  

  
                                                          

kde L je délka reaktoru, u je rychlost proudění v reaktoru a D je disperzní koeficient 

[cm
2
/s]. Jeho převrácená hodnota se nazývá Peclétovo číslo (

  

 
) [16] [17]. 

Podle Peclétova čísla a jeho limitů rozlišujeme dva druhy disperze: 

a) zanedbatelná disperze (trubkový reaktor) (
  

 
)    

b) rozsáhlá disperze (míchaný reaktor) (
  

 
)     
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4. Experimentální část 

4.1 Aparatura 

4.1.1. Průrazové křivky 

Pro měření průrazových křivek byly použity dvě kolony různého průřezu, jako lože 

bylo použito stejné množství aktivního uhlí (parametry uhlí viz kapitola 4.2.1. Sypané 

lože).  

Nosným plynem byl vzduch přiváděný do kolony pomocí kompresoru. Oxid 

uhličitý a methan se do aparatury dávkovaly čisté přímo z tlakových lahví. Na obě přívodní 

tlakové hadice (vzduch a CO2/CH4) byly připojeny průtokoměry a plyny se míchaly 

v určitém poměru před vstupem do kolony. Před kolonou byl připojen trojcestný ventil, 

který určoval, zdali budou měřeny vstupní nebo výstupní hodnoty kolony. Detektor 

(hmotnostní spektrometr) zaznamenával dva signály – vstupní a výstupní. Jednotlivé 

odezvy byly přepínány ručně při každém měření. 

Před začátkem měření se vždycky prováděla evakuace lože. Ventil před vstupem 

do kolony se uzavřel a za kolonu se připojila vývěva. Vývěva, která byla připojena 

na tlakoměr, vyvolala v koloně podtlak v rozmezí 0 až -1 psi. Při dosažení hodnoty 

podtlaku -0,8 psi se nechala vývěva pracovat cca 15 minut, kdy docházelo k desorpci látek 

v koloně a jejímu vyplachování.  

Poté byla aparatura nachystána na měření průrazových křivek. 

Schéma aparatury, kde byl jako detektor použit hmotnostní spektrometr (MS) 

je zobrazeno na Obrázku 13. 
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4.1.2. RTD experiment 

U RTD experimentu byla použita kolona s menším průměrem. Metoda měření byla 

stejná jako u průrazových křivek, s výjimkou toho, že se neprováděla evakuace. Jako inert 

byl použit argon, který se do kolony pouštěl čistý přímo z tlakových lahví v daném poměru 

spolu s nosným plynem. Jako výplň kolony byly použity tři různá lože. U každé výplně se 

měřilo 7 různých průtoků vzduchu. Vzduch byl do kolony vháněn opět pomocí 

kompresoru. Argon se do kolony dávkoval pomocí přímého ventilu, vždy o čtvrt obrátky 

na dobu 2 sekund. 

Schéma aparatury je zobrazeno na Obrázku 14. 

 

 

Obrázek 13: Schéma aparatury pro měření průrazových křivek 
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Obrázek 14: Schéma aparatury pro měření RTD 
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4.2 Sledované veličiny 

4.2.1. Sypané lože 

Jako sypané lože byly použity 3 různé materiály. Aktivní uhlí a skleněné kuličky 

a jsou ukázány na Obrázku 15 a 16. 

 

Obrázek 16: Aktivní uhlí 

 

Jeden z parametrů, který výrazně ovlivňuje chování porézní vrstvy, je mezerovitost. 

Mezerovitost je definována vztahem: 

                           
  
  

                                                                        

kde Vv je objem porézní vrstvy, a Vc je celkový objem. Mezerovitost je uvádí v procentech. 

Měření bylo realizováno tak, že určité množství lože bylo nasypáno do odměrného 

válce a určen jeho celkový objem Vc. Poté byla do odměrného válce nalita voda do úrovně 

výšky vrstvy. Lože bylo z odměrného válce odstraněno a odečetl se objem zbylé vody ve 

válci. Ze vzorce viz. výše byla stanovena mezerovitost pro jednotlivé lože. Naměřená 

a vypočtené hodnoty jsou uvedeny v Tabulce 2. 

 

Tabulka 2: Stanovení mezerovitosti 

Materiál Průměr (mm) Vm (ml) Vc (ml) Mezerovitost (%) 

Skleněné kuličky 

5 314 1000 31,4 

7 344 1000 34,4 

9 190 500 38,0 

Polymerové válečky  1,5 6 25,0 

Obrázek 13: Skleněné kuličky  Obrázek 15: Skleněné kuličky 
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Další z parametrů je sypná hustota. Sypná hustota je vyjádřena jako hmotnost částic 

k celkovému objemu, to znamená, že zahrnuje jak samotná objem částic, tak volný prostor 

mezi nimi. Rovnice popisující sypnou hustotu se udává v g/dm
3 

a má tvar: 

   
 

  
                                                                         

Měření bylo realizováno tak, že se nasypal předem zvolený objem, a poté se 

množství zvážilo. Použité odměrné válce měly objemy 50 a 200 ml.  

Pro srovnání jsou výsledky zobrazeny v Tabulce 3. 

 

Tabulka 3: Stanovení sypné hustoty 

Materiál m (g) Vc (dm
3
) ρs (g/dm

3
) 

Skleněné kuličky 9 mm 40,932 0,031 1320 

Polymerové válečky 61,520 0,116 530 

Uhlí* 86,824* 0,18* 482* 

* sypná hustota uhlí nebyla stanovována, použily se hodnoty z diplomové práce [7] 

 

Při měření byly použity odměrné válce menších objemů z důvodu malé kapacity 

vah. V ideálním případě by měly být použity odměrné válce 2000 ml a více, aby se co 

nejvíce jejich průměr podobal průměru kolon. Průměr válce (kolon) se promítne na 

hodnotě sypné hustoty, při menším průměru se hodnota sypné hustoty o něco menší. Je to 

způsobeno tím, že sypná hustota u stěny je jiná než ve středu válce. Mezerovitost u stěn je 

menší, než ve zbytku objemu, což má za následek, že plyn lépe prochází kolem stěn [7]. 

U skleněných kuliček a polymerových válečků byla ještě stanovena hustota. 

Zvážila se jedna částice a poté se z rozměrů, změřených digitální šuplerou stanovila 

hustota. Údaje z měření jsou zaznamenány v Tabulce 4. 

  

Tabulka 4: Stanovení hustoty 

Materiál Průměr (mm) m (g) V (cm
3
) ρ (g/cm

3
) 

Skleněné kuličky 9 0,975 0,382 2,55 

 7 0,473 0,180 2,62 

 5 0,171 0,065 2,64 

Polymerové válečky  0,020 0,012 1,67 
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Poslední charakteristika, která byla určena u sypaného lože, je velikost částic. 

Průměrná hodnota pro každé lože byla stanovena ze sady 30 měření. K měření velikosti 

byla použita digitální šuplera (posuvné měřítko). Údaje jsou zaznamenány v Tabulce 5. 

 

Tabulka 5: PSD – velikost částic 

 Průměr (mm) 
Směrodatná 

odchylka (%) 

Skleněné kuličky 

8,94 6,74 

6,98 5,77 

5,02 6,33 

 Průměr (mm) 
Směrodatná 

odchylka (%) 

Výška 

(mm) 

Směrodatná 

odchylka (%) 

Polymerové 

válečky 
2,06 9,05 3,36 8,52 

 Průměr (mm) 
Směrodatná 

odchylka (%) 

Výška 

(mm) 

Směrodatná 

odchylka (%) 

Uhlí 4,85 7,56 8,15 6,55 

 

4.2.2. Kolony 

U měření průrazových křivek byly použity dvě ocelové kolony s různým 

průměrem (6 a 10 cm), výška výplně (aktivní uhlí) byla 53 cm.  

U metody RTD byla použita pouze kolona s menším průměrem. Výška výplně 

skleněných kuliček i polymerových válečků byla stejná jako u průrazových křivek 53 cm. 

Na Obrázku 17 je vidět použitá kolona. 
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Obrázek 17: Kolona (průměr 6 cm) 

 

 

4.2.3. Plyny 

U experimentů je jedním z nejdůležitějších parametrů průtok. Na měření byly 

použity průtokoměry s manuálním ovládáním ventilu, které vyrábí americká společnost 

Omega Engineering, Inc.. Konkrétně to byl průtokoměr s rozsahem 0,2 až 2 SCFH a dále 

průtokoměr s rozsahem 0,5 až 5 SCFH. Pro oba typy udává výrobce přesnost do ±5%. 

Průtokoměr s rozsahem 0,2 až 2 SCFH je vidět na Obrázku 18. 
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Jednotka SCFH vyjadřuje průtok vzduchu za standardních podmínek (dle výrobce 

70 °F a 14,7 psia [8]) za hodinu v krychlových stopách. Stupnice je cejchována pro 

vzduch, proto musel být proveden přepočet dle následující rovnice [8]: 

   
  

        

         

                                                            

kde Qs je skutečný průtok, Qo je průtok odečtený na měřidle, T je teplota, p je tlak a Mi je 

molární hmotnost plynu a Mvz je molární hmotnost vzduchu. Index „0“ odpovídá hodnotě 

za standardních podmínek, a „s“ je skutečně odpovídající hodnota. 

 Vzhledem k tomu, že aparatura byla postavena v laboratoři, kde byla teplota 23 °C 

a normální tlak, podmínky se rovnají ideálním. Zjednodušená rovnice pro výpočet: 

   
      

  
                                                                    

Průtok plynu nebyl vždy ideální. Vzduch byl do aparatury vháněn přes kompresor, 

takže kdykoli kompresor pracoval, hodnota na průtokoměru se zvedla v průměru 

o 0,2 SCFH. Poté postupně klesala. Průtokoměr bylo proto nutné neustále hlídat a pomocí 

ventilu to regulovat. 

 

Obrázek 18: Průtokoměr s ventilem, rozsah 0,2 až 2 SCFH 

 

4.3 Detekce 

Princip hmotnostní spektrometrie je založen na měření poměru hmotnosti částice 

m a jejím náboji z. Spektrometr se skládá ze tří základních částí – iontový zdroj, 

hmotnostní analyzátor a detektor částic. Schéma je vidět na Obrázku 19. 
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Obrázek 19: Schéma hmotnostního spektrometru [3] 

 

 Úkolem iontového zdroje je ionizovat molekuly plynu tak, aby molekula dostala 

náboj. Iontové zdroje mohou být měkké nebo tvrdé. Mezi tvrdé patří EI (electron 

impact) - technika, která se používá pro látky, které mají nízkou molekulovou hmotnost. 

Principem je ionizace pomocí elektronů s vysokou energií. Mezi měkké techniky patří ESI 

(elektrosprej) nebo MALDI (ionizace laserem za přítomnosti matrice). Výhodou těchto 

technik je, že vzniká menší množství fragmentů, takže i spektrum je jednodušší [9]. 

Poté dochází k separaci iontů na základě jejich poměru hmotnosti k náboji. Mezi 

nejčastější analyzátory patří IT (iontová past), TOF (time of flight) a kvadrupól. 

V poslední části dopadají částice na detektor. Všechny části MS jsou umístěny 

ve vakuu, aby nedocházelo ke zbytečným srážkám iontů [10]. 

Jako detekční zařízení při měření byl použit hmotnostní spektrometr OmniStar 

GSD 320 (Obrázek 20). Jeho výhodou je to, že má velmi rychlou odezvu na známý 

produkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 20: Použitý MS 
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5. Vyhodnocení a výsledky 

5.1 RTD experiment 

Vyhodnocení z jednotlivých dat u RTD experimentu bylo provedeno 

prostřednictvím programu Microsoft Excel. Jednotlivé odezvy z hmotnostního 

spektrometru byly uloženy ve formátu poznámkového bloku a poté nahrány do programu. 

Každý soubor pro jednotlivé lože měl cca 30 000 řádků. Jednotlivé průtoky pak byly 

zpracovány pomocí XY grafu. 

Byly vybrány vždy tři různé průtoky pro každé lože. První pík (vstupní) byl 

znormalizován tak, aby se odezva rovnala jedné. Druhý pík (výstupní) je více rozmyt, 

v důsledku průchodu plynu přes kolonu. Tvar výstupního píku odpovídá loži, přes které 

prochází a odpovídá tzv. E křivce.  

Plochy píků (vstupního i výstupního) jsou koncentrace daného plynu v systému, 

měly by se proto rovnat. Množství, které vstupuje do systému a je připuštěno z tlakové 

lahve, se rovná množství plynu, který z kolony vystoupí.  

Závislost odezvy na času pro různé průtoky u aktivního uhlí je zobrazena 

v Obrázku 21, pro polymerové válečky v Obrázku 22, pro skleněné kuličky v Obrázku 

23, 24 a 25. Z grafů je patrné, že s klesajícím průtokem roste doba, která je potřebná pro 

průchod kolonou.  
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Obrázek 21: RTD pro aktivní uhlí pro různé průtoky nosného plynu 

 

Následující Tabulka 6 ukazuje jednotlivé časy průchodu plynu kolonou pro různé 

průtoky. 

 

Tabulka 6: RTD (aktivní uhlí)  

Průtok (l/min) 2,36 1,89 0,94 

Čas (s) 82 100 165 
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Obrázek 22: RTD pro polymerové válečky pro různé průtoky nosného plynu 

 

Následující Tabulka 7 ukazuje jednotlivé časy průchodu plynu kolonou pro různé 

průtoky. 

 

Tabulka 7: RTD (polymerové válečky) 

Průtok (l/min) 1,89 1,42 0,76 

Čas (s) 90 110 170 
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Obrázek 23: RTD pro skleněné kuličky (průměr 9 mm) pro různé průtoky nosného plynu 

 

Následující Tabulka 8 ukazuje jednotlivé časy průchodu plynu kolonou pro různé 

průtoky. 

 

Tabulka 8: RTD (skleněné kuličky 9 mm) 

Průtok (l/min) 2,36 1,89 0,94 

Čas (s) 70 80 125 
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Obrázek 24: RTD pro skleněné kuličky (průměr 7 mm) pro různé průtoky nosného plynu 

 

Následující Tabulka 9 ukazuje jednotlivé časy průchodu plynu kolonou pro různé 

průtoky. 

 

Tabulka 9: RTD (skleněné kuličky 7 mm) 

Průtok (l/min) 2,36 1,89 0,94 

Čas (s) 80 88 130 
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Obrázek 25: RTD pro skleněné kuličky (průměr 5 mm) pro různé průtoky nosného plynu 

 

Následující Tabulka 10 ukazuje jednotlivé časy průchodu plynu kolonou pro různé 

průtoky. 

 

Tabulka 10: RTD (skleněné kuličky 5 mm) 

Průtok (l/min) 2,36 1,89 0,94 

Čas (s) 80 85 135 

 

  

Experiment byl vyzkoušen i na skleněných kuličkách  o průměru 2,5 mm, 

v důsledku velké tlakové ztráty u nižších průtoků měl výstupní pík zdeformovaný tvar. 

Skleněné kuličky o průměru 2,5 mm nebyly  do experimentální části zahrnuty. 

 

 Z tabulek naměřených dat vyplývá, že RTD je ovlivněno velikostí a tvarem částic. 

U skleněných kuliček bylo měření opakováno vždy 3x pro stejné průtoky – čas průchodu 

plynu kolonou se postupně zvětšoval se zmenšujícím se průměrem kuliček. Čím menší 

průměr kuliček, tím menší mezerovitost a horší průchodnost pro plyn. Tvar částic uvnitř 

kolony také ovlivňoval tvar křivky u výstupního signálu. U polymerových válečků, které 

měly velmi malou velikost, docházelo u výstupního píku k deformaci tvaru. Pík byl také 
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více rozmyt, což znamená neideální průchod přes kolonu. U skleněných kuliček je z tvaru 

výstupního píků zřejmé, že plyn přes kolonu proudil lépe než v případě polymerových 

válečků. Díky tvaru koule vznikají v koloně stejně velké mezery. Při srovnání času 

průchodu aktivního uhlí a polymerových válečků vyplývá, že u polymerových válečku je 

doba průchodu delší, než u aktivního uhlí (mezerovitost je u válečků menší). 

Z experimentu tedy vyplývá, že čím menší částice, tím déle trvá, než projde přes 

kolonu. 

 

5.2 Průrazové křivky 

Průrazové křivky a jejich stanovení bylo provedeno na dvou různě širokých 

kolonách se stejným množstvím aktivního uhlí. Množství aktivního uhlí v obou kolonách 

bylo 581 g. 

Při různých teplotách a tlacích, probíhají v termodynamické soustavě 

makroskopické procesy. Tyto procesy lze obecně fyzikálně charakterizovat jako přenos 

hmoty, energie a impulzu a jejich charakter výrazně závisí na vztahu střední volné dráhy 

molekul plynu   ̅ a lineárního rozměru systému d, ve kterém proces přenosu probíhá. 

Veličina popisující přenos se nazývá Knudsenovo číslo, a je popsána rovnicí (16): 

 

   
 

 ̅
                                                                    

  

Při hodnotě Knudsenova čísla > 1 dochází k viskoznímu proudění. Přenos fyzikální 

veličiny, například tepla, probíhá uvnitř plynu pouze vzájemnými srážkami nejbližších 

molekul a plyn se podobá spojité viskózní látce (přenos tepla na stěny se samozřejmě děje 

srážkami molekul a stěny).  

Při atomosférickém tlaku je střední volná dráha CO2 přibližně 3,9.10
-8

 m. Pro 

kolony o průměrech 6 a 10 cm je hodnota Knudsenova čísla >1. Z toho vyplývá, že 

v koloně dochází k viskóznímu proudění [18]. 

 

V Obrázku 26 je zobrazena průrazová křivka pro směs CO2 - vzduch 

v poměru   2 SCFH : 2 SCFH pro kolonu s průměrem 6 cm. Vypočtené a naměřené 

hodnoty jsou uvedeny v Tabulce 11. 
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Obrázek 26: Průrazová křivka CO2 - vzduch pro kolonu s průměrem 6 cm 

 

  

Tabulka 11: Naměřené a vypočtené hodnoty pro CO2 - vzduch 

Qvz (l/min) QCO2 (l/min) t0,05 (s) t0,5 (s) 

0,944 0,621 655 685 

 

 

V Obrázku 27 je zobrazena průrazová křivka pro směs CH4 - vzduch 

v poměru   2 SCFH : 2 SCFH pro kolonu s průměrem 6 cm. Vypočtené a naměřené 

hodnoty jsou uvedeny v Tabulce 12. 
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Obrázek 27: Průrazová křivka CH4 - vzduch pro kolonu s průměrem 6 cm 

 

 

Tabulka 12: Naměřené a vypočtené hodnoty pro CH4 - vzduch 

Qvz (l/min) QCH4 (l/min) t0,05 (s) t0,5 (s) 

0,944 1,704 208 236 

 

 

 

V Obrázku 28 je zobrazena průrazová křivka pro směs CO2 - vzduch 

v poměru   2 SCFH : 2 SCFH pro kolonu s průměrem 10 cm. Vypočtené a naměřené 

hodnoty jsou uvedeny v Tabulce 13. 
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Obrázek 28: Průrazová křivka CO2 - vzduch pro kolonu s průměrem 10 cm 

 

Tabulka 13: Naměřené a vypočtené hodnoty pro CO2 - vzduch 

Qvz (l/min) QCO2 (l/min) t0,05 (s) t0,5 (s) 

0,944 0,621 1091 1122 

  

 

V Obrázku 29 je zobrazena průrazová křivka pro směs CH4 - vzduch 

v poměru   2 SCFH : 2 SCFH pro kolonu s průměrem 10 cm. Vypočtené a naměřené 

hodnoty jsou uvedeny v Tabulce 14. 
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Obrázek 29: Průrazová křivka CH4 - vzduch pro kolonu s průměrem 10 cm  

 

 

Tabulka 14: Naměřené a vypočtené hodnoty pro CH4 - vzduch 

Qvz (l/min) QCH4 (l/min) t0,05 (s) t0,5 (s) 

0,944 1,704 758 791 

 

  

Z tabulek naměřených dat vyplývá, že průměr kolony výrazně ovlivní čas průrazu 

t0,05. Při srovnání dvou průměrů kolon je čas průrazu pro kolonu s průměrem 6 cm pro 

CO2 655 sekund, pro CH4  208 sekund, pro kolonu s průměrem 10 cm je čas průrazu pro 

CO2 1091 sekund, pro CH4 758 sekund. Zvětšením průměru kolony o 4 cm se doba 

nasycení prodloužila o 493 sekund (průměr z rozdílů časů pro jednotlivé plyny).  
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6. Závěr  

Byla sestavena aparatura na měření RTD. Jako sypané lože byly použity tři různé 

lože - skleněné kuličky, polymerové válečky a aktivní uhlí. Jednotlivé parametry 

ovlivňující proudění a jejich srovnání je uvedeno v Tabulce 2, 3, 4 a 5. Čím byl průměr 

kuliček menší, tím byla průchodnost pro plyn horší. Tvar částic uvnitř kolony také 

ovlivňoval tvar křivky u výstupního signálu. U polymerových válečků, které měly velmi 

malou velikost, docházelo u výstupního píku k deformaci tvaru. Pík byl také více rozmyt, 

což znamená neideální průchod přes kolonu. U skleněných kuliček je z tvaru výstupního 

píků zřejmé, že plyn přes kolonu proudil lépe než v případě polymerových válečků. 

Při srovnání času průchodu aktivního uhlí a polymerových válečků vyplývá, 

že u polymerových válečku je doba průchodu delší, než u aktivního uhlí. 

Při měření průrazových křivek pro různý průměr kolon se čas průrazu pro kolonu 

s větším průměrem (10 cm) prodloužil o přibližně 493 sekund. V obou kolonách bylo 

nasypáno stejné množství uhlí. Proudění se vlivem většího průměru kolony zpomalilo, 

takže trvalo delší dobu, než došlo k nasycení.   
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10. Seznam symbolů a zkratek 

RTD     Residence time distribution   (-) 

ZTL zóna transportu látky    (-) 

PFR    pluf flow reactor – trubkový reaktor  (-) 

CSTR    continunous stirred-tank reactor –  

    ideálně míchaný průtočný reaktor       (-)  

MS    hmotnostní spektrometr   (-) 

MALI    ionizace laserem za přítomnosti matrice (-) 

ESI    elektrosprej     (-) 

IT    iontová past     (-) 

TOF    time of flight     (-) 

GSD 320   hmotnostní spektrometr OmniStar  (-) 

PSD    particle size distribution –  distribuce  

    velikosti částic    (-) 

SCFH    průtok vzduchu za standardních   (l/min) 

    podmínek  

a    naadsorbované množství   (mol/g) 

b    adsorpční koeficient    (-) 

amax    maximální naads. množství   (mol/g) 

                           konstanta     (-) 

n    konstanta     (-) 

p    koeficient kooperativy   (-) 

am    naadsorbované množství plynu  (mol/g) 

 prel     relativní tlak     (Pa) 

 C     konstanta     (-) 

 qa    adsorpční teplo    (J) 
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 qk     kondenzační teplo    (J) 

R    molární plynová konstanta   (J/K/mol) 

T    teplota      (K) 

C    vstupní koncentrace    (mol/dm
3
) 

C0    výstupní koncentrace    (mol/dm
3
) 

t1    bod průrazu     (s) 

t3    bod saturace     (s) 

D    disperzní koeficient      (cm
2
/s) 

L    délka reaktoru     (m) 

u    rychlost proudění    (m/s) 

(
  

 
)    Peclétovo číslo    (-) 

ε    mezerovitost     (%) 

Vv    objem porézní vrstvy    (dm
3
) 

Vc     celkový objem    (dm
3
) 

ρs    sypná hustota     (g/cm
3
) 

m    hmotnost     (g) 

Qs     skutečný průtok    (l/min) 

Qo    průtok odečtený na měřidle   (SCFH) 

p     tlak       (Pa) 

Mi     molární hmotnost plynu   (g/cm
3
)  

Mvz     molární hmotnost vzduchu   (g/cm
3
)  

0    hodnota za standardních podmínek   (-) 

s     skutečně odpovídající hodnota  (-) 
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t0,05     čas při 5% nasycení kolony    (s) 

t0,5     čas při 50% nasycení kolony    (s) 

c0     počáteční koncentrace CO2    (obj%) 

τ    doba zdržení v reaktoru   (s) 

ρ    hustota      (g/cm
3
) 

X    konverze     (%) 

V    objem      (dm
3
) 

rA    rychlost úbytku látky A   (mol/dm
3
/s) 

FA0    molární průtok látky A na vstupu  (mol/s) 


