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SUMMARY

The aim of this diploma work is to describe the application of lignite as an

nontraditional sorbent for removing of organic pollutants from the environment. The

theoretical part of the work is focused on characteristic features of coal, lignite,

chlorphenol, dyes and description of sorption isotherms.

The practical part of the work describes a laboratory experiment – sorption of

4-chlorphenol, 2,4-dichlorphenol and 2,4,5-trichlorphenol, Methylen Blue, Egacid Orange

II.  on  four  samples  of  lignite  taken  from plant´s  deposite  in  Čáry,  Slovakia.  The  statistic

analysis of measured data figured out the sorption capacity, the amount of adsorbed dye in

mmol.g-1.

Keywords

Lignite, nontraditional  sorbent, chlorphenols, Methylen Blue, Egacid Orange II., sorption

of polutants.



ANOTACE

Tato diplomová práce je zaměřena na využití lignitu jako netradičního sorbentu pro

odstraňování organických polutantů z životního prostředí. Teoretická část práce je

zaměřena na charakteristiku uhlí, lignitu, chlorfenolů, barviv a popis některých sorpčních

izoterem.

V praktické části se uvádí postup samotného laboratorního experimentu sorpce

4-chlorfenolu, 2,4-dichlorfenolu a 2,4,5-trichlorfenolu, Methylenové modři a Egacidové

oranže II. na čtyřech vzorcích lignitu odebraných z ložiska podniku Čáry ve Slovenské

republice. Z naměřených dat podrobených statistické analýze byla vypočtena jmenovitá

sorpční kapacita udávající množství adsorbovaného barviva na hmotnostní jednotku

sorbentu v mmol.g-1.

Klíčová slova

Lignit, netradiční sorbent, chlorfenoly, Methylenová modř, Egacidová oranž II., sorpce

polutantů
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
BAT Nejlepší dostupné technologie

ce Rovnovážná koncentrace roztoku po sorpci

CP(s) Chlorfenoly

ČSA Československá armáda

EO II. Egacidová oranž II.

GC Plynová chromatografie

HPLC Vysokotlaká kapalinová chromatografie

IEA Mezinárodní energetická agentura

MM Methylenová modř

PCB Polychlorované bifenyly

PE Polyethylen

qjm Jmenovitá sorpční kapacita

R2 Koeficient determinace

SHP Severočeská hnědouhelná pánev
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1 ÚVOD

Pro odstraňování nebezpečných látek z kontaminovaných složek životního prostředí

se v současnosti využívá nepřeberné množství metod založených na fyzikálních, fyzikálně-

chemických a chemických vlastnostech různých materiálů. Pro znečištění vod jak

průmyslovou tak zemědělskou činností se hledají stále účinnější technologie. Ty přispívají

ke snížení vlivu lidské činnosti na okolí a omezují tak i možnou interakci látek s člověkem.

V neposlední řadě se touto cestou hledají stále ekonomicky atraktivnější možnosti jak

snížit náklady na čistírnách odpadních či průmyslových vod. Pro výzkum a vývoj nových

dekontaminačních metod hraje roli také stále se zvyšující legislativní požadavky na limity

vypouštění odpadních vod, s nimi spojené poplatky a nutnost zavádění nejlepších

dostupných technologií, tzv. BAT (Best Available Technology).

Jednou z cest odstraňování polutantů ve vodách je využití sorpce k navázání

problematické látky na materiály, které k nim vykazují zvýšenou afinitu.  Tou je bezesporu

často používané aktivní uhlí, limitujícím faktorem je však jeho vysoká cena. Hledají se

tedy levnější alternativy. Těmi jsou například popílek, lignit, huminové kyseliny, řasy,

piliny aj. Výhodnější je zvolit vedlejší produkt či odpad z výroby. Odpady se nemusejí

ukládat na skládky, odkaliště, haldy atd. a sníží se tak zábor půdy i případná potřeba

výstavby a zabezpečení nových skládek.

Cíl práce

Cílem této diplomové práce je výzkum sorpce látek na netradičních sorbentech.

Tím jsou lignity odebrané na lokalitě jejich těžby u obce Čáry podniku Baňa Záhorie a.s.

ve Slovenské republice. Konkrétně se jedná o čtyři vzorky, u kterých bude zkoumána

jmenovitá sorpční kapacita pro Methylenovou modř, Egacidovou oranž II., 4-chlorfenol,

2,4-dichlorfenol a 2,4,5-trichlorfenol. Tyto látky jsou zvoleny jako zástupci pro polární

a nepolární sloučeniny. Výsledky budou sloužit k porovnání schopnosti sorpce

jednotlivých vzorků lignitu k vybraným látkám.
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2 GENESE UHLÍ

2.1 Vývojová stadia, syngenese, diagenese a metamorfosa

Uhlí vzniklo převážně z rostlinných zbytků (kmenů, listí, větví, stonků, mechů,

rašeliništních rostlin, řas, hub a výtrusů, semen, pylu a kůry rostlin),  nashromážděných

v oblastech mírného pásma ve vodních tocích, jezerech, mořských zálivech a lagunách.

Zde postupným zaplňováním vznikly bažiny, které v některých geologických obdobích

pokrývala další vegetace [1, 2].  K tvorbě organických sedimentů přispíval plankton

i odumřelé zbytky živočichů. Vznik a existence rostlin jsou založeny na působení sluneční

energie, oxidu uhličitého, obsaženého v atmosféře, a vody. Vznik kaustobiolitů uhelné

řady byl podmíněn vznikem organických látek a vývojem života, především rostlin, na

Zemi [1].

Nejstarší primitivní organismy vznikaly asi před 3,1.109 let a zemská atmosféra

měla v ranných stadiích vývoje redukční charakter - byla bez kyslíku. Kyslík se

v atmosféře Země začal objevovat až před 3,0.109 lety  a  ke  kritické  fázi  -  dosažení  1  %

kyslíku v atmosféře, potřebného k rozvinutí oxidačního metabolismu buněk organismů -

došlo až před 600.106 lety. To umožnilo rozvoj aerobních procesů pod ochrannou vrstvou

vody, více než 10 m, proti pronikavému ultrafialovému záření. Dosažení druhé kritické

fáze, obsahu asi 2 % kyslíku v atmosféře, bylo dosaženo před 420 miliony let a tento obsah

byl již dostatečnou ochranou suchozemské flóry i fauny před ultrafialovým zářením.

Energetickým zdrojem biologických procesů byla a je fotosyntéza, při níž jsou oxid

uhličitý a voda převáděny na uhlovodíky a kyslík je uvolňován do atmosféry. Během

biologické historie Země bylo takto syntetizováno asi 1020 tun organické hmoty. Hmotnost

organického uhlíku na Zemi je odhadována na 6,4.1015 tun, z čehož na uhlík v sedimentech

připadá 5.1015 tun a na ostatní horniny 1,4.1015 tun. Geologické zásoby uhlí na Zemi

oceňované u černého uhlí do hloubky 1200 m a u hnědého uhlí do hloubky 800 m jsou

hodnoceny na 15.1012 tun. V zásobách tuhých kaustobiolitů (uhlí) je uloženo asi 90 %

fosilní energie, ale na kapalné a plynné kaustobiolity připadá pouze 10% [1].
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V období organogenní sedimentace bylo podnebí teplé a stejnoměrně vlhké, nikoliv

však tropické, což umožnilo vznik velkých ložisek uhlí v rozlohách nad 1000 km2

a s mocností nad 10 m. Důkazem je i to, že i nynější pleistocénní bažiny a rašeliniště

se vyvinuly především v mírných klimatických pásmech, což dokládá obrázek 1

(tečkované plochy). Maxima geologických zásob uhlí se nahromadila v geologických

útvarech svrchního karbonu a permu a především v třetihorách, kdy atmosférické

a geologické podmínky byly nejpříznivější. Z obrázku 2 je dobře patrný časový sled

ukládání uhelných deposit ve vztahu ke geologickému útvaru a vývoji rostlinných druhů.

To bylo provázeno výraznými kolébavými pohyby zemské kůry, které znázorňuje diagram

ve spodní části obrázku 2. Výskyt černého a hnědého uhlí v jednotlivých geologických

útvarech nelze časově odlišit, ale obecně platí, že od křídy je naprostá většina uhlí hnědá

[1].

Obrázek 1 - Rozložení bažin a rašelinišť na Zemi [1]
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Obrázek 2 - Diagram kolébkových pohybů zemské kůry a nahromadění uhlí v jednotlivých geologických
útvarech [1]

Při primárním rozkladu organických zbytků v tzv. stadiu diagenese dochází již k

procesu tvorby uhlí. Jediným požadavkem byla ochrana organických sedimentů před

úplným rozkladem na prvky. V tomto stadiu byl utvářen petrografický typ uhlí.

V následném stadiu epigenese, které proběhlo v malých hloubkách 1000 až 2000 m došlo

ke zpevnění uhelné hmoty a ztrátě vody procesy dehydratace. Transportem a cirkulací

vodných roztoků solí vznikaly v horninových sedimentech druhotné popeloviny. Toto

stádium má rozhodující význam pro vznik kapalných a plynných kaustobiolitů, zatímco

u tuhých kaustobiolitů bývá zahrnováno do stadia diagenese. Rozklad, k němuž došlo

ve stadiu diagenese, byl ovlivňován překryvem zbytkové hmoty anorganickými sedimenty

a následný sekundární proces stárnutí nazývaný metamorfóza je již stádiem prouhelňování

spojeným s druhem geologického prostředí, ve kterém proces probíhá. Protože k utváření

uhlí docházelo značně různorodým procesem, jsou vytvořená uhlí značně odlišná, a to
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makroskopicky, mikroskopicky i svým chemickým složením. Z hlediska chemie uhlí jsou

podstatné rozdíly ve složení rostlinných těl, které přispěly k materiálovému utváření uhlí

v jednotlivých geologických obdobích. Ve většině prostředí byl rostlinný materiál ve styku

s atmosférou a tudíž přístupný jak oxidaci tak i působení bakterií a hub, jimž podléhaly

rostlinné tuky, vosky i pryskyřice. Podíl hlavních složek: uhlovodíků (cukrů, škrobu,

celulózy), ligninu, bílkovin, pryskyřic, tuků a vosků je uveden v tabulce 1. Rostlinný

materiál je podle současných názorů rozhodujícím původním zdrojem uhlí a v tabulce 2

uvedené chemické prvkové složení dokládá rozhodující podíl organogenních prvků uhlíku,

vodíku a kyslíku ve všech složkách rostlinných těl. I v dnešní době je znám jen omezený

počet organických sloučenin, které tvoří tkáně rostlinných těl [1].

Tabulka 1 – Podíl hlavních složek uhlovodíků u vybraných látek [1]
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Tabulka 2– Chemické složení rostlinného těla [1]

2.2 Chemická struktura organické hmoty uhlí
Prvkové složení, formy síry, formy kyslíku

Hořlavina všech druhů tuhých paliv je složena převážně z uhlíku, menšího

množství vodíku a z malých množství dusíku a síry. Velmi odlišné je množství kyslíku.

Množství uhlíku v hořlavině uhlí (Cdaf) stoupá s prouhelněním, a zároveň množství kyslíku

(Odaf) a vodíku (Hdaf) klesá. Prvkové složení organické hmoty uhlí (hořlaviny) závisí nejen

na složení původně nahromaděných odumřelých rostlinných zbytků, ale i na podmínkách

diageneze a na vodním režimu úložiště. Prvkové složení hořlaviny hlavních druhů paliv

s tradičními empirickými vzorci podle Schulze je uvedeno v tabulce 3. Tabulka ovšem

nebere v úvahu podíl organické síry S0 [1].
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Tabulka 3-Prvkové složení hořlaviny hlavních druhů tuhých paliv [1]

Prvkové složení hořlaviny uhlí vyjádřené v hmotnostních procentech je z hlediska

pochopení stavby (struktury) organické hmoty zavádějící. Zastírá totiž klíčovou roli

vodíku, který je nejlehčím prvkem periodického systému, ale z hlediska

např. odplyňovacích, zkapalňovacích a extrakčních procesů sehrává v řadě případů

rozhodující úlohu. Nejvhodnější vyjádření podílu organogenních prvků (C, H, N, S, O)

je proto v atomových procentech [1].

Organická síra v uhlí pochází nejenom ze síry původních rostlin, ale i ze

syntetických reakcí, ke kterým docházelo při prouhelňování odumřelých zbytků rostlin.

Důkazem je i to, že obsah síry ve výchozích rostlinách je velmi malý, zatímco uhlí

z některých lokalit obsahují i několik procent organické síry [1].
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Obrázek 3 - Závislost obsahu funkčních skupin kyslíku na prouhelnění [1]

Síra nacházející se v hořlavině je většinou vázána v sirných heterocyklech, kterými

jsou thiofeny, benzothiofeny, thioxantheny apod. V hořlavině připadá 1 atom síry na 100-

300 atomů uhlíku. Bylo prokázáno, že až 90% organické síry je obsaženo ve strukturách

–SH, -SR a S–S. Při zvyšujícím se prouhelnění uhlí dochází ke snížení množství bočních

vazeb vázaných na makromolekulární systém hořlaviny. Kyslík se vyskytuje v  periferních

částech systému v hydroxylových (OOH), karboxylových (OCOOH) a karbonylových (OC=O)

funkčních skupinách. Z obrázku 3 je zřejmé, že spolu s prouhelněním mizí nejdříve

methoxylové skupiny, poté karboxylové, a teprve poté i karbonylové a karboxylové

skupiny [1].
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3 HISTORIE TĚŽBY HNĚDÉHO UHLÍ NA

MOSTECKU

První písemný doklad o dobývání uhlí v severočeské hnědouhelné pánvi mající

rozlohu 1900 km2 pochází již z počátku 15. století [3, 4]. V duchcovské kronice je k datu

21. května roku 1403 uveden zápis o prodeji důlních děl. Na Mostecku se první zmínka

o těžbě uhlí váže k roku 1613, kdy bylo uděleno císařské privilegium na těžbu uhlí

u Havraně a Hrobu mosteckému Janu Weidlichovi. První zpráva o těžbě uhlí z období po

třicetileté válce pochází z roku 1740 z okolí Varvařova a Otvic na Ústecku. Ještě

na počátku 19. století (rok 1803) dosahovala těžba hnědého uhlí v tehdejším Litoměřickém

a Žateckém kraji jen 20 000 tun. Do roku 1848 stoupla těžba na 123 000 tun, přičemž

značná část těžby byla po labské vodní cestě vyvážena do Saska. Průmyslový rozvoj těžby

uhlí v severočeské hnědouhelné pánvi je však spojen až s výstavbou železniční sítě

v oblasti pod Krušnými horami v období let 1860 až 1870. V roce 1860 bylo vytěženo již

546 000 tun a těžba trvale rostla. V období před 1. světovou válkou dosáhla těžba nejvyšší

úrovně v roce 1913, a to 18,607 mil. tun. V letech první Československé republiky se

pohybovala kolem 15 mil. tun ročně a úrovně vyšší než 20 mil. tun za rok dosáhla ve

válečném roce 1943. Po poklesu těžby v posledním roce 2. světové války došlo v důsledku

začlenění Československa do východního bloku a jeho orientaci na těžký průmysl

k rychlému rozvoji těžby v závislosti na rostoucí spotřebě elektřiny. Úroveň 50 mil. tun

byla překročena v roce 1964 a maximální těžby v Severočeské hnědouhelné pánvi (SHP)

bylo dosaženo v roce 1984, a to vytěžením 74,653 mil. tun. Ve druhé polovině 80. let,

a zejména v 90. letech se začala těžba hnědého uhlí v SHP snižovat. Výroba elektrické

energie nebyla již závislá pouze na hnědém uhlí. V roce 1991 byla vydána vládní usnesení

o územně ekologických limitech těžby, která omezila rozsah těžby většiny činných lomů

na území SHP. V roce 1999 poklesla těžba na necelých 35 mil. tun a v roce 2006 bylo

dosaženo celkové těžby 38,586 mil. tun [5].

V období let 1860 až 2006 byly vytěženy celkem 3 miliardy 880 mil. tun hnědého uhlí,

z toho po druhé světové válce 2,923 miliardy tun s průměrnou roční těžbou

47,15 mil.t.rok-1. Podle územně ekologických limitů zbývá k těžbě na všech pěti

současných lomových provozech již jen 887,7 mil. tun, tj. pouze 18,7 % z celkové možné

těžby SHP. Dokumentuje to graf na obrázku 4.
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Obrázek 4 - Diagram závislosti těžby hnědého uhlí v Severočeské  hnědouhelné pánvi  na čase [5]
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Za posledních šedesát let (1945-2005) bylo třeba po uvolnění uhelných zásob skrýt

7,5 miliardy m3 nadložních zemin. Úroveň 100 mil. m3 odklizu byla překročena již v roce

1965 a svého maxima pak dosáhl odkliz nadložních zemin v roce 1989, a to

223,628 mil. m3.

V současnosti se pohybuje odkliz nadložních zemin na úrovni 100 mil. m3.rok-1 (109,9 mil.

m v roce 2005 - viz. graf na obr. 5) [5].

Obrázek 5 – Porovnání trendu vývoje těžby uhlí a odklizu nadložních zemin v SHP [5]
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Obrázek 6 - Podíl SHP na celkové těžbě hnědého uhlí a lignitu v českých zemích od r. 1945 [5]

3.1 Význam hnědého uhlí ze SHP v tuzemském energetickém

mixu

Význam severočeské hnědouhelné pánve pro celkovou úroveň těžby hnědého uhlí

a lignitu v ČR dokumentuje graf na obrázku 6 období let 1945 až 2005. Stále se pohyboval

podíl SHP na celkových těžbách nad 70 %. V posledních patnácti letech se blíží 80 %

(79,8% v roce 1995) [5].

Nejvýrazněji se na celkové těžbě severočeské hnědouhelné pánve podílelo a stále

podílí Mostecko. V období nejvyšších těžeb v pánvi, v roce 1984 se na okrese Most

vytěžilo 38,6 mil. tun uhlí (51,7 % těžby v SHP), v provozu bylo 11 dolů. V současné době

je tento podíl téměř 42 % a těžba na Mostecku dosáhla v roce 2005 úrovně 16,1 mil. tun.

Na Chomutovsku bylo ve stejném roce vytěženo 13,2 mil. tun a na Teplicku 9.0 mil. tun.

Těžba uhlí na Ústecku byla v roce 1997 zastavena [5] .
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Obrázek 7 - Severočeská hnědouhelná pánev - vývoj počtu dolů a těžeb uhlí dle pánevních okresů v letech
1955, 1984 a 2005 [5]

Ještě na počátku 20. století zajišťovaly hlubinné doly více než 3/4 celkové těžby.

Teprve na konci 2. světové války díky rozvoji velkolomů na Pomořansku začala

převažovat lomová těžba (51,5 %). V období 1945 - 2005 vytěžily hlubiny již jen 13 %

celkové těžby (373 mil. tun) a lomy 87 % (2 miliardy 512 mil. tun) [5].

Česká republika má vzhledem v důsledku omezení těžby územně ekologickými limity

(UEL) z roku 1991 k dispozici jen 1 miliardu 89 mil. tun vytěžitelných zásob hnědého uhlí.

Z toho v SHP 888 mil. tun a na Sokolovsku 201 mil. tun. V cílovém roce Státní

energetické koncepce z roku 2004, tj. v roce 2030 bude těžba hnědého uhlí o 6,5 mil. tun

nižší než její předpoklad. Po roce 2040 klesne těžba pouze na 6 mil. tun ročně. Tuto situaci

lze změnit pouze částečným uvolněním limitů [5].
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Obrázek 8 - Porovnání variant vývoje těžby hnědého uhlí v ČR dle stupně korekce ÚEL s energetickou
koncepcí [5]

Při dodržení limitů dojde k postupnému uzavření lomů J. Šverma (rok 2012), ČSA (rok

2017), Bílina (rok 2034) a Libouš (rok 2038). Při minimální korekci územně ekologických

limitů lze získat 287 mil. tun vytěžitelných zásob v území 2. etapy rozvoje lomu ČSA

a 120 mil. tun v předpolí lomu Bílina [5].

V případě hluboké energetické krize EU ve 2. polovině 21. století může  ČR  nabídnout

exploataci uhelných zásob tří tzv. rezervních lokalit se 451 mil. tun zásob a pokračování

těžby lomu ČSA do území III. a IV. etapy jeho možného rozvoje se 486 mil. tun

vytěžitelných zásob. Vyuhlení pánve by se tak oddálilo z roku 2054 do roku 2123.

Variantní životnost hnědouhelných dolů v severozápadních Čechách ukazuje graf

na obrázku 9 [5].
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Obrázek 9 - Variantní životnost hnědouhelných dolů v severozápadních Čechách [5]

Uvolnění limitů na dvou činných lomech ČSA a Bílina zvýší vytěžitelné zásoby

o 407 mil. tun, tj. o 37 % a zajistí ještě ve 40. letech tohoto století těžbu na úrovni 20 mil.

tun, a to při spotřebě 0,7 kg uhlí na 1 kWh, i výrobu 28,5 TWh elektrické energie ročně.

Těžba může pokračovat i po roce 2060 na téže úrovni otvírkou tří rezervních lokalit

na zelené louce (Zahořany, Podlesice, Bylany) a dalším postupem porubních front lomu

ČSA do pilíře Záluží (III. a IV. etapa rozvoje), a to až za rok 2120, ovšem s poklesem pod

10 mil. tun za rok v období po roce 2080 [5].

Současné aktivní báňské území (125,5km2) se rozšíří do vyuhlení v UEL na lomech

Libou, Vršany a Bílina o dalších 13,2 km2, tj. na 138,2 km2. Současná rozloha rekultivaci

(123,9 km2 k datu vydání vládního usnesení č. 272/2002 k řešení báňských škod

minulosti) se zvýší na 272,2 km2. Z toho připadá 34,12 km2 na 6 nových důlních jezer

(Libouš, ČSA, Vršany, Most, Maxim a Chabařovice) a 238,08 km2 na lesnickou, parkovou

a zemědělskou rekultivaci [5].
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4 BUDOUCNOST HNĚDÉHO UHLÍ

Dle scénářů se celosvětová těžba uhlí při 4,3 bilionech tun v roce 2000 očekává

v roce 2030 dvakrát vyšší především z důvodu poptávky po výrobě elektřiny. Světový trh

těžebních zařízení se téměř ztrojnásobí a dosáhne 20 bilionů $ v roce 2030 (polovina pro

hlubinné a polovina pro povrchové doly). Tyto investice dovolí další postupné kapacitní

a technické posílení, automatizaci a integraci. To postupně umožní, aby se v budoucnu

zvýšila produktivita v průmyslu z 10 % na 15 % ročně, a tím posílila tradiční cenová

konkurenceschopnost uhlí [6].

Po roce 2030 bude dále pokračovat růst těžby tlačený zvyšující se poptávkou po

elektřině,  a  to  zvláště v  rozvojových  zemích.  Pravděpodobně se  rozvine  trh  s  palivy

Synfuel na bázi uhlí. Specializované doly budou integrovány do konglomerátů aktivních

v chemickém zpracování a obchodu s palivy Synfuel [6].

Zvyšování účinnosti u rozvíjejících se ekonomik a přechodových ekonomik až na

úroveň světového průměru by snížilo emise o více jak 50 %, což je úspěch nedosažitelný

žádnou technologií snížení CO2 emisí. Následně do roku 2050 by uhlík měl být a mohl by

být zachycován a uskladněn technicky až od 85 do 95 %, ekonomicky 25 % (IEA). Aby se

dosáhlo tohoto procesu, moderní těžební a spalovací technologie by měly být preferenčně

uplatněny u národů, které právě začínají s využíváním uhlí [6].

5 LIGNIT

Lignit představuje geologicky nejmladší typ uhlí většinou xylitického charakteru

[7]. Patří mezi tzv. kaustobiolity, tedy hmoty s různým stupněm prouhelnění původní

fytomasy [1, 2]. Stupněm prouhelnění leží zhruba mezi rašelinou a hnědým uhlím

(viz tabulka 4). Lignit je charakteristický zřetelně zachovanou strukturou dřeva. Právě toto

relativní mládí lignitu (uvnitř skupiny kaustobiolitů) je příčinou jeho zajímavých

kvalitativních ukazatelů, mezi které patří zejména jeho přirozená sorpční schopnost

a poměrně vysoký obsah humínových kyselin [8].
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Tabulka 4 - Prvkové složení tuhých paliv [8]

Uhlík (hmot. %) Vodík (hmot. %) Kyslík (hmot. %) Dusík (hmot. %)
dřevo 50 6 43 1

rašelina 60 6 33 1
hnědé uhlí 73 6 19 1
černé uhlí 82 5 10 1
antracit 94 3 2 1

Uhlí obecně je svým složením v porovnání s jinými přírodními surovinami velmi

komplikovanou směsí organických i anorganických látek v různém skupenství. Jde

o heterogenní makromolekulární systém, který je složen z mikroskopicky rozlišitelných

a chemicky různých látek. Ty mohou být tvořeny organickými komponentami nebo

působit jako minerální příměsi [8]. Z hlediska uhelně petrografického a geochemického

je lignit hnědouhelným hemitypem. Výhřevnost lignitu na bezpopelové bázi je menší než

17 MJ.kg-1. Mezinárodně uznávaná hranice mezi lignitem a hnědým uhlím nebyla

stanovena a ve světové praxi je lignit zpravidla zahrnován pod hnědé uhlí, v ČR je

vykazován samostatně.

Významnější ložiska lignitu jsou v ČR pouze při severním okraji vídeňské pánve,

která z Rakouska zasahuje na jižní Moravu. V nejmladších sedimentech panonského

až pleistocenního stáří se vyskytují dvě sloje. Zásoby severněji uložené kyjovské jsou

prakticky vydobyty, zásoby jižněji uložené dubňanské sloje těží v současné době jeden důl.

Bilanční zásoby jsou vykazovány na šesti dalších ložiskových územích, avšak o jejich

využívání se neuvažuje. Jihomoravský lignit je xylodetritický, místy s hojnými kmeny. Má

vysoký obsah vody 45 až 49 %, průměrný obsah síry 1,5 až 2,2 % a výhřevnost 8 až 10

MJ.kg-1. Využití lignitu je vázáno na elektrárnu v Hodoníně. V jižních Čechách jsou

vykazována 4 lignitová ložiska nízké kvality v úzkých lalokovitých výběžcích

českobudějovické pánve. Izolované výskyty lignitu (pleistocénního xylitu) se nacházejí

v okolí Liberce [7].
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Evidovaná ložiska lignitu v ČR

Obrázek 10 - Evidovaná ložiska lignitu v ČR [7]

1 Vídeňská pánev   2 Jihočeská pánev  3 Žitavská pánev

Tabulka 5 – Bilance ložisek lignitu v ČR v letech 1995 až 1999 [7]

Rok 1995 1996 1997 1998 1999

Počet ložisek celkem 20 20 13 13 13

z toho těžených 1 1 1 1 1

Zásoby celkem, kt 771489 1017621 1023455 1025720 1011860

bilanční prozkoumané 147244 145940 124920 142117 149796

bilanční vyhledané 359145 590960 564590 606825 622577

nebilanční 265100 280721 333945 276778 239487

Těžba, kt 784 902 747 652 512
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Z uvedených zásob je 4551 kt vykazováno jako vytěžitelných tj. 0,5 % z celkových zásob

a 0,6 % z bilančních zásob [7].

Lignit se tedy v současnosti těží v České republice na jižní Moravě v okolí

Mikulčic. Je zde v provozu jen jediný důl z původně poměrně velkého důlního komplexu

s těžební kapacitou 650 kt.rok-1, využívajícího rozsáhlé ložisko, zasahující až do Slovenské

republiky, kde je lignit rovněž těžen v oblasti Záhora - v této oblasti byly odebrány vzorky

pro stanovení sorpční kapacity k této práci [8, 9]. V sedmdesátých letech bylo ve

Východoslovenské pánvi jihovýchodně od Gbel v  tzv. dolu Záhoří nalezeno 37 mil. tun

vytěžitelného lignitu při mocnosti ložisek 4,9 až 9,8 m. Žádné další objevené lignitické

ložisko nebylo vzhledem k jeho vytěžitelnému množství těženo [10].

Jihomoravské ložisko obsahuje vysoký podíl vody a má také vysoký obsah popela

(viz tabulka 6). Spalné teplo vytěženého lignitu se pohybuje mezi 10 000 – 12 000 kJ.kg-1,

jeho výhřevnost je asi o 2 000 kJ.kg-1 nižší. Přesto je lignit v energetice nadále využíván.

Moderní fluidní technologie umožňují jeho spalování  s  minimem předúprav, např. bez

nutnosti sušení [8]. Ceny jihomoravských lignitů se pohybují mezi 450 až 490 Kč za tunu

(podle zrnitosti) [7].

Tabulka 6 – Složení lignitu z Jihomoravského ložiska [8]

Složka (hmot. %)
voda 48 -50
popel 11,6-13,2
hořlavina 39,1 -40,3
vodík ~2,15
uhlík 25,91
kyslík 10,92
dusík ~0,32
síra 0,31

Spalování lignitu však každopádně představuje plýtvání cennou chemickou

surovinou. Je známé, že alternativní využití uhlí jako základní suroviny pro chemický

průmysl lze dočasně nahradit nebo zastoupit ropou. V podmínkách nejen jižní Moravy,

ale zřejmě ani celé České republiky nelze patrně s těmito velkými technologiemi počítat.

Uvážíme-li velikost českých ložisek a investiční a prostorové nároky, budou takovéto
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provozy doménou surovinově, ekonomicky nebo polohově lépe zabezpečených států.

V domácích podmínkách bude perspektivní spíše mnohem méně ekonomicky náročné

využití lignitu nebo hnědého uhlí v původním přírodním stavu, anebo po minimálním

množství fyzikálně-chemických úprav. Lignit se pak může stát žádanou surovinou

malotonážních výrob a surovinou pro produkty kvalifikované chemie [8].

Odborná i firemní literatura uvádí řadu neenergetických aplikací lignitu. Většina

vychází ze dvou již zmíněných základních charakteristik lignitu - jeho přirozené sorpční

schopnosti a vysokého obsahu humínových látek. Obě tyto vlastnosti spolu úzce souvisejí,

neboť humínové látky jsou hlavní příčinou sorpčních schopností [8].

Přestože většina publikací uvádí přípravu sorbentů z lignitu ekonomicky náročnou

karbonizací (tepelnou aktivací), vyskytují se i prameny studující lignit přírodní nebo

minimálně upravený. Aplikace lignitických sorbentů směřují do úpravárenství vod,

odstraňování těžkých kovů z nejrůznějších zdrojů, se speciálním zřetelem ke rtuti,

zachycování organických polutantů z kapalného prostředí a dokonce i oxidů dusíku

ze vzduchu [8].

Na přírodní lignit lze v oblasti sorpcí pohlížet jako na výrazně levnější náhradu

aktivního uhlí. Sorpční aktivitu lignitu lze v řadě případů zvýšit např. jeho tepelným

zpracováním [8].

V praktických aplikacích nejde jen o sorpční odstranění nežádoucích látek,

ale i o to, co dále s „nasyceným“ sorbentem. V případě lignitu se této otázce věnuje málo

pozornosti, nicméně v úvahu přichází několik zajímavých možností. Lignit sám o sobě

je palivem, likvidace spálením tudíž nečinní zvláštní problémy. Vazba kovů k lignitu bývá

pevná, ovšem je nutno mít na paměti, že lignit vykazuje různou selektivitu k různým

kovům. Vzhledem k příznivým vlivům lignitu na rostlinnou produkci mohou lignitické

sorbenty najít uplatnění při remediaci kontaminovaných půd bez nutnosti likvidace

sorbentu. Lze přijmout hypotézu, že lignit pevnou vazbou zamezí nebo alespoň výrazně

zpomalí přístup kontaminantů k rostlinám, k jejichž výživě bude přispívat díky vysokému

obsahu humínových látek. Lignit tak může plnit kombinovanou funkci sorbentu a hnojiva

[8].

Mnohem rozmanitější využití jsou uváděna pro nejrůznější humátové produkty

připravené z lignitu nebo hnědého uhlí. Německá firma Humintech prezentuje čtyři oblasti
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využití svých produktů – od zemědělství přes ochranu životního prostředí a průmyslové

aplikace až po výživu zvířat.

Produkty kapalné nebo tuhé formy jsou používány jako:

• půdní kondicionéry

• stimulátory růstu rostlin

• organická hnojiva

• imobilizátory zejména těžkých kovů v odpadech, skládkách

• sorbenty v úpravnictví vod

• prostředky pro potlačování půdní eroze

• remediátory kontaminovaných půd

• prostředky pro regulaci půdní salinity

• součásti vrtných výplachů,

• reologická aditiva v silikátovém průmyslu

• barviva papíru

• podpůrné prostředky pro výživu zvířat, kde se využívá jejich baktericidní schopnost

a příznivý vliv na optimalizaci pH trávicího traktu [8]

Obdobné aktivity vyvíjí kanadská firma Lus-car, resp. její divize speciálních

produktů. Je zajímavé, že tato divize byla u největšího kanadského producenta uhlí,

existujícího od roku 1911, založena teprve v roce 1998. Tedy i ekonomicky vyspělé země

nakonec nezanedbávají neenergetické aplikace uhlí a úspěšně se prosazují na trhu

chemických specialit [8].

Několik amerických firem (Enviro Consultant Service, Environ-mental Health

Foundation, Vital Answer), doprovázejí prodej atraktivními propagačními materiály,

zdůrazňujícími roli humínových látek jako přírodních polyelektrolytů v buněčných

a metabolitických pochodech [8].
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Intenzivní výzkum v oblasti uhelných humínových látek a jejich aplikace probíhá i v

rozvojovém světě, a to pro řešení problémů výživy rozsáhlých populací a negativních

dopadů průmyslového rozvoje. Kromě řady čínských patentů lze nalézt informace

o poměrně rozsáhlém a rozvinutém výzkumu v Indii. Kromě klasického palivářského nebo

petrochemicky analogického využití indického lignitu slouží rovněž jako zdroj

humínových látek pro hnojivářské aplikace, a to dokonce i ve spojení

s biotechnologickými postupy. Ty slouží ke zvýšení obsahu humínových látek v lignitu

nebo ke zlepšení kvality lignitického hnojiva využitím mikroorganismů podporujících

fixaci dusíku a solubilizaci fosforu v půdě. Probíhá i výzkum zaměřený na biologickou

transformaci lignitu na methan, která by v principu mohla probíhat přímo pod zemí, a to

bez nutnosti těžby [8].

Sorpční vlastnosti přírodního lignitu byly zkoumány na řadě kovových kationtů,

amoniaku, několika barvivech a fenolu. Experimenty byly prováděny klasickým

vsádkovým způsobem, a to na základě stanovení koncentrace roztoku sorbující se látky

před a po skončení experimentu. Lignit byl testován jak rozdělený na několik velikostních

frakcí tak i jako souhrnný vzorek částic menších než 1 mm [8].

Humínové látky jsou hlavní příčinou sorpčních vlastností lignitu. Byly izolovány

z jihomoravského lignitu jednoduchou extrakcí hydroxidem sodným bez následného

čištění. Přesto je jejich sorpční schopnost několikanásobně vyšší než u samotného lignitu.

Výtěžnost humínových látek závisí na typu, teplotě a koncentraci extrakčního činidla. Za

laboratorní teploty lze použitím směsného roztoku NaOH a Na4P2O7 získat 20 – 40%

čistých (tj. přepočtena na bezvodý a bezpopelový stav) humínových látek; uvedené pro-

cento je vztaženo na původní, ale vysušený lignit, s rovnovážnou vlhkostí 6 – 8% [8].
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Tabulka 7 - Maximální adsorbované množství na lignitických frakcích a humínových kyselinách [8]

amax (hmot. %)

Co2+ NP Cu2+

0,3-0,2 mm 2,56.10-4 3,69.10-4 5,42.10-4

0,4-0,3 mm 3,45.10-4 5,09.10-4 8,51.10-4

0,5-0,4 mm 4,11.10-4 7,56.10-4 9,15.10-4

HK 3,33.10-3 5,19.10-3 5,30.10-3

Funkčnost lignitu jako organického hnojiva byla testována v laboratorních i polních

podmínkách. Při současném intenzivním, na výkon zaměřeném hospodářství,

nedostatečném zeleném hnojení a nedostatku živočišných hnojiv, se půdě nedostává

organické hmoty, jež je nezbytná pro její správnou funkci. Anorganická hnojiva nemohou

tento deficit pochopitelně nahradit, nehledě na to, že k jejich optimální funkci je

přítomnost kvalitní organické hmoty nezbytná [8].

Výsledky ukazují, že i lignit přímo v přírodním stavu může sloužit jako půdní

kondicionér a remediátor, anebo podpůrný prostředek růstu a výživy rostlin. Může být

využit nejen v potravinářském zemědělství, ale také v rekultivačních a půdně-remediačních

technologiích, školkařství, lesnictví. I když aktivita neupraveného lignitu může být nižší

než aktivita upraveného nebo syntetického materiálu, lignit může být zajímavý vzhledem

ke své nízké ceně a přírodnímu původu [11].

Tabulka 8 - Maximální adsorbované množství na lignitu (souhrnný vzorek) a komerčním produktu firmy
Merck (mol.g-1) [8]

AI3+ Cd2+ Cr3+ Cu2+ Fe2+ Pb2+ Zn2+

lignit 3,57.10-4 2,18.10-4 2,26.10-4 1,45.10-3 4,79.10-4 1,64.10-4 1,44.10-4

uhlí Merck - 3,7.10-6 - 1,42.10-4 - 2,35.10-4 7,5x10-6

  I když je pozitivní efekt humínových látek i hnojiv na bázi lignitu na rostlinnou

produkci znám, byly zahájeny testy účinnosti analogických materiálů připravených

z jihomoravského lignitu i v domácích podmínkách. První, tříleté polní experimenty byly

provedeny na pšenici s granulátem připraveným z lignitu a anorganické složky v šesti
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dávkách a jedné nehnojené kontrole, každá vždy na 4 blocích výměru 0,5 m2. Hnojivo bylo

aplikováno pouze v prvním roce a půda nebyla v dalších letech dotována ani anorganickou

složkou. Šlo tedy o poměrně tvrdý test, zaměřený na hledání minimální možné dávky

lignitického hnojiva. Výsledky byly přesto povzbudivé především co se týče prakticky

nejvýznamnějšího znaku – přepočteného výnosu zrna. Je zřejmé, že nejvyšší použitá dávka

(1 200 kg.ha-1) by v praxi představovala minimální rozumné množství. V současnosti

probíhají druhým rokem analogické testy na experimentálně mnohem příznivější plodině-

kukuřici, a to vyššími dávkami lignitu a zřejmě nejjednodušší aplikační formou

přicházející v úvahu. Aplikace byla provedena přímým rozmetáním lignitu ve formě

dodávané dolem jako nejmenší velikostní frakce s doplněním standardním NPK hnojivem.

Výsledky po prvém roce naznačují pozitivní efekt zejména na hmotnost kukuřičné palice.

V laboratorních podmínkách (Mitscherlichových nádobách) byly provedeny testy

směsného hnojiva lignit-melasové výpalky (dodávají část anorganické výživy) anorganické

hnojivo na vikvi, mrkvi a kukuřici. Byl prokázán pozitivní vliv na výnos všech tří plodin

i jejich růst a zároveň snížení obsahu těžkých kovů v rostlinách hnojených dostatečnou

dávkou lignitického hnojiva [8].

  Uvedené materiály mohou působit fotokatalyticky, podporovat vznik radikálů

a působit tak třeba degradačně na plasty nebo zejména na organické polutanty. Nabízejí se

tak různé možnosti environmentálních aplikací [8].

6 AKTIVNÍ UHLÍ

Aktivní uhlí je dodnes nejrozšířenějším adsorpčním prostředkem pro zachycování

různých druhů škodlivin. Jeho adsorpční schopnost je dána vysoce rozvinutou pórovitostí

a  velkým vnitřním povrchem pórů, na kterém probíhají sorpční procesy [12].

Klasické aktivní uhlí se vyrábí karbonizací s následnou aktivací dřevní hmoty, uhlí

rašeliny, ořechových skořápek, pecek či dalších surovin rostlinného nebo živočišného

původu s vysokým obsahem uhlíku. Moderní druhy aktivního uhlí se vyrábějí

ze sférických, vláknitých, případně textilních prekurzorů na základě viskózy,

polyakrylonitrilu, fenolformaldehydu, ligninu, smol a dalších polymerních sloučenin



 Stanislav Hejda: Využití lignitu k sorpci organických sloučenin

2009 25

umělého původu. Jako aktivační činidlo je nejvíce používána vodní pára, oxid uhličitý,

kyselina fosforečná, chlorid zinečnatý, chlorid hlinitý a další [12].

V závislosti na použitém prekurzoru, aktivačním činidle a způsobu přípravy má

výsledný výrobek nejen charakteristický tvar a mikrostrukturu, ale i typické sorpční

vlastnosti určující účel použití i způsob aplikace. Rozlišujeme aktivní uhlí práškové,

formované, granulované, sférické a vláknité. Aktivní saze, které jsou také uhlíkovým

sorbentem, se vyrábějí odlišným způsobem [12].

Aktivní uhlí se v kapalné fázi používá pro úpravu pitných a odpadních vod, čištění

parních kondenzátů, v průmyslu pro odbarvovaní cukerných roztoků, odstraňování

kofeinu, odstraňování merkaptanů z primárních benzínů, sirovodíku, oxidu uhličitého

z vypírky plynů, čištění kyselin (HCl, kyselina fosforečná, citrónová, mléčná, maleinová,

fumarová), glycerinu a farmaceutických produktů. V plynné fázi je pro aktivní uhlí použití

v cigaretových filtrech, při adsorpci par rozpouštědel, čištění výfukových plynů, pro

klimatizační filtry, dále pro odstraňování prachů v městských kanalizacích, na plynové

masky, pro deaktivaci dezinfekčních plynů (fosgen), odstraňování dioxinů, PCB a rtuti

z kouřových plynů spaloven, odstraňování rtuti ze zemního plynu, vodíku a dalších plynů

[13].

Jako nenahraditelné je aktivní uhlí jako sorpční náplň do různých vojenských

či průmyslových filtrů dosud používaných ve formě velkokapacitních adsorbérů plněných

granulovaným aktivovaným uhlím regenerovaným předehřátou vodní parou [12].

7 CHLORFENOLY

 V současné době se věnuje velká pozornost analytické chemii chlorfenolů (CPs),

které ve značné míře vstupují do životního prostředí. CPs jsou odpadní produkty

chloračních procesů. Dodnes jsou vyráběny i jako prostředky pro konzervaci dřeva. Jsou

produkovány při výrobě pesticidů, případně mohou vznikat při jejich metabolizaci. Tvoří

se také při spalování organických látek obsahujících chlor [14]. Chlorfenoly mohou rovněž

vznikat jako vedlejší produkty během spalování odpadů, při bělení technické celulózy

(buničiny) chlórem [15]. Přímou chlorací fenolů vznikají o-halogenfenoly
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a p-halogenfenoly [16].

  Chlorfenoly mohou rovněž vznikat jako vedlejší produkty během spalování odpadů,

při bělení technické celulózy (buničiny) chlórem [15]. I když jsou chlorfenoly především

člověkem vyráběné sloučeniny, jsou to rovněž přírodní produkty fenylmočovinového

metabolitu nebo produkty chlorace fenolů [17].

Primárně jsou chlorfenoly (CPs ) označovány jako kontaminanty vod a půd, méně

se vyskytují v atmosféře. Detekované množství CPs lze zachytit i v dešťových a sněhových

srážkách a také exhalátech. Z půd jsou CPs vyplavovány do podzemních a povrchových

vod, kde se sorbují v nedisociované formě na huminové látky a do sedimentů s perzistencí

po mnoho let [14].

Bioakumulace CPs je hodnocena jako střední a roste se vzrůstajícím počtem atomů

chloru v molekule fenolu. Eliminace CPs ze životního prostředí probíhá biologickým

a nebiologickým rozkladem. Degradace ve vodách se uskutečňuje nejčastěji oxidací,

fotolýzou či biodegradací. Rozklad lze urychlit ozářením vzorku ultrafialovým

zářením(< 320 nm) či účinkem chemických sloučenin (např. peroxidem vodíku).

Biodegradace probíhá pomocí mikroorganismů vlivem bakterií (Rhodococcus

chlorophenolics)  či  hub  a  plísní  (Aspergillus a Penicillium). Všeobecně probíhá hůře

degradace více chlorovaných fenolů substituovaných v poloze meta [14].

Při těchto procesech, které mají různou účinnost, rychlost a probíhají za různých

podmínek, dojde k redukci chlorfenolu až na oxid uhličitý, vodu a chlorid. Poločas rozpadu

CPs je poměrně krátký v rozmezí dnů až týdnů, v některých případech měsíců  [17].

S ohledem na rizika spojená s přítomností CPs v životním prostředí jsou vybrané

chlorfenoly řazeny do seznamu prioritních polutantů US Environmental Protection Ageny

(US EPA) a Evropské unie [14].

8 BARVIVA

Barviva jsou charakterizována svou schopností absorbovat viditelné

elektromagnetické záření ve vlnovém rozsahu 380-780 nm. Zdravotní neškodnost

je samozřejmostí. Celé třídy barviv dříve používaných byly zakázány na základě prokázání
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jejich karcinogenity. Nejvíce barviv se používá k vybarvování textilních vláken rostlinného

a živočišného původu (bavlny, vlny, lnu, hedvábí), dále k barvení vláken z regenerované

celulózy a chemických vláken. Používá se jich také k barvení usní, papíru, kaučuku,

plastických hmot, tuků, vosků, mýdla, tužek, polygrafických barev, lékařských hmot,

k přípravě inkoustů, tuše, při výrobě materiálů pro barevnou fotografii, jako senzibilátorů,

desenzibilátorů. Stále více se barviva používají v medicíně, biochemii, konverzi slunečního

záření, v optice při výrobě barevných laserů apod. [19].

Pro experimentální měření bylo v této práci použita Methylenová modř jako zástupce

bazických barviv a Egacidová oranž II. jako zástupce kyselých barviv.

9 PRINCIP ADSORPCE

 Adsorpce nachází rozmanité využití všude kolem nás. Je základem mnoha

průmyslových technologií, je jednou z nejpoužívanějších metod v laboratořích a je velmi

důležitá v životních procesech. Tato metoda byla použita i v této práci, a proto

je jí věnována větší pozornost. Adsorpce je děj, při němž se na fázovém rozhraní (kapalina

- tuhá látka) selektivně koncentrují některé složky kapalné fáze. Pórovité tuhé látky,

na jejichž povrchu dochází k adsorpci, se nazývají adsorbenty [20, 21]. Právě pórovitá

struktura adsorbentu má vliv na adsorbované množství a selektivitu, stejně tak jako druh

a velikost povrchových sil [22]. Adsorbenty musí být chemicky inertní. Adsorpce

se používá k oddělování látek, ale i k jejich čištění.

Průběh adsorpce závisí na [20, 22, 23]:

· vlastnostech adsorbentu a adsorbované složky

· velikosti povrchu adsorbentu - čím je větší povrch na jednotku hmotnosti, tím probíhá

        adsorpce lépe

· teplotě - čím nižší teplota, tím lepší adsorpce a naopak

· parciálním tlaku (u plynů) nebo na koncentraci (u kapalin) adsorbátu -čím vyšší

        hodnota tím lepší adsorpce
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9.1 Adsorpční isotermy

 Existuje několik modelů vyjadřujících rovnovážnou závislost (adsorpční izotermu)

mezi koncentrací a adsorbovaným množstvím za konstantní teploty při adsorpci jedné

složky [22]. Nejužívanější izotermou je Langmuirova izoterma, která vychází

z předpokladu, že adsorbované částice vytvářejí monovrstvu a všechna povrchově aktivní

místa jsou energeticky rovnocenná. Je charakterizována rovnicí (1):

eq

eq
eq Cb

CbQ
q

.1

..0

+
= (1)

kde Ceq je rovnovážná koncentrace adsorbované látky v roztoku (mg.dm-3)

a qeg je sorbované množství (mg.g-1). Q0 vyjadřuje maximální množství adsorbované látky,

které je potřeba k vytvoření monovrstvy při koncentraci označené jako Ceq, vztažené

na jednotku hmotnosti adsorbentu (mg.g-1). b je adsorpční koeficient, který je závislý

na adsorbentu, adsorbátu a teplotě [20]. Z empirických rovnic se k vyjádření

rovnovážné závislosti používá Freundlichova isoterma. Vychází z předpokladu,

že adsorpce probíhá na heterogenním povrchu, což znamená, že se může adsorbovat více

vrstev molekul. Freundlichova isoterma je definována rovnicí (2):

n
eqFeq CKq /1.= (2)

kde KF a n jsou Freundlichovy konstanty charakteristické pro daný systém. KF a n jsou

indikátory adsorpční kapacity a intenzity adsorpce [20, 22].

 Pro popis sorpce na heterogenních sorbentech se v environmentální chemii velmi

často používá Langmuir - Freundlichova izoterma, která na rozdíl od Langmuirovy

izotermy nepředpokládá identitu aktivních center na povrchu sorbentu, nýbrž jejich quasi -

Gaussovské rozdělení. Langmuir-Freundlichovu izotermu lze psát ve tvaru (3):
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qe - je rovnovážné sorbované množství (např. v mmol.g-1),  qm - je maximální sorbované

množství (tedy kapacita sorbentu), ceg - rovnovážná koncentrace sorbované látky v roztoku

(v mmol.l-1), K a m – jsou konstanty.

 Konstanta m se obvykle nazývá faktor heterogenity, umožňuje však i jiné interpretace,

např. jako stechiometrický koeficient povrchové reakce. Podle tohoto může nabývat

hodnot menších než 1 i větších než 1. Podle zvoleného přístupu se rovnice nazývá

též Sipsova rovnice, Hillova rovnice či Henderson-Hasselbachova [24, 25].
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10 PRAKTICKÁ ČÁST

10.1 Přístroje

Spektrofotometr Varian Cary 50 Conc (Varian, Mulgrave, Austrálie)

Analytické váhy Sartorius (Sartorius, Goettingen, Německo)

Horizontální třepačka (Kavalier, Sázava)

DataFit 9 (Oakdale Engineering, USA) – software vhodný k vyhodnocování naměřených

dat pomocí regresní a statistické analýzy

Kapalinový chromatograf LaChrom L 7100 (Hitaschi, Japonsko)

Měření bylo provedeno na kapalinovém chromatografu sestaveném z pumpy

LaChrom L – 7100, UV – detektoru LaChrom L – 7400, kolony LaChrom L - 7350

o rozměrech 125 x 4 mm (vše Merck – Hitaschi, Japonsko) s náplní Lichrospher 100 RP-

18 o velikosti částic 5μm (Merck, Darmstadt, Německo) a injektoru Rheodyne 7725

(PerkinElmer, USA) s dávkovací smyčkou 20 μl. Sběr a analýzy dat z měření byly

provedeny s PC vybaveném softwarem Data Apex Clarity HPLC (Laserchrom, Velká

Británie). Výsledky byly vyhodnoceny s pomocí programu DataFit  9 (Oakdale

Engineering, USA) a grafické vyjádření závislosti sorpce na rovnovážné koncentraci

následně zpracováno v programu MS Excel (Microsoft Corp., USA).

10.2 Chemikálie

4-chlorfenol Fluka (Sigma-Aldrich, Stenheim, Švýcarsko), purum ≥ 98 %, pro GC

2,4-dichlorfenol Fluka (Sigma-Aldrich, Stenheim, Švýcarsko), purum ≥ 95 %, pro HPLC

2,4,5-trichlorfenol Fluka (Sigma-Aldrich, Stenheim, Švýcarsko), purum ≥ 95 %, pro GC

Methylenová modř (Penta, Chrudim)

Egacidová oranž II. (Spolchemie, Ústí nad Labem)
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Methanol (CH3OH), Lach – Ner, purum ≥ 99,9 %, pro HPLC

10.3 Popis vzorků
Popis vybraných sorbentů je uveden v tabulce 9.

Tabulka 9 - Popis vzorků podrobených experimentální analýze

Číslo
vzorku Dodavatel

Označení
dodavatelem

Druh
vzorku Lokalita odběru

6
Čáry, Slovenská
republika 1-109/102 D lignit

1. odběrové místo, spodní
část chodby

7
Čáry, Slovenská
republika 2-109/201 H lignit

2. odběrové místo, vrchní
část chodby

8
Čáry, Slovenská
republika 3-109/201 D lignit

3. odběrové místo, spodní
část chodby

9
Čáry, Slovenská
republika 4-109/301 D lignit

4. odběrové místo, spodní
část chodby

Lignit je z chemického hlediska čistý, s minimálním obsahem těžkých kovů a hodnotami

základních kvalitativních parametrů:

Tabulka 10 – Základní kvalitativní ukazatele lignitu těžené
podnikem Baňa Čáry a.s. [26]

Voda Wtr (%) 44
Popel Ar(%) 16
Výhřevnost Qri (MJ/kg) 10,52
Síra Sd (%) 0,9
Arzén ASd (g/t) 24

10.4 Sorpce barviv

Pro sorpci barviv bylo použito jedno bazické (Methylenová modř, obrázek 11)

a jedno kyselé (Egacidová oranž II., obrázek 12) barvivo.
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Obrázek 11 - Strukturní vzorec Methylenové modři

Chemický vzorec: C16H18N3ClS

Molekulová hmotnost: 319, 85 g.mol-1

Obrázek 12 - Strukturní vzorec Egacidové oranže II.

Chemický vzorec: C16H11N2NaO4S

Molekulová hmotnost: 350,7 g.mol-1

10.4.1 Měření adsorpčních izoterem barviv

Do devíti polyethylenových lahviček (PE) bylo naváženo 0,25 g vzorku s přesností

na 0,1 mg, desátá lahvička zůstala prázdná. Do deseti 50 ml odměrných baněk bylo

odpipetováno 0, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 a 15 ml roztoku barviva o koncentraci

0,005 mol.l-1, baňky byly doplněny po rysku destilovanou vodou a obsah převeden do PE

lahviček. Vzorky byly 2 hodiny denně třepány na horizontální třepačce a po 72 hodinách

stání byla změřena absorbance vzorků na UV/VIS spektrofotometru. Naměřená data byla

zpracována pomocí programu Datafit 9 od firmy OAKDALE Engineering.
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10.5 Sorpce chlorfenolů

K sorpci byl vybrán 4-chlorfenol, 2,4-dichlorfenol a  2,4,5-trichlorfenol. Jako

sorbenty byly použity stejné vzorky jako pro sorpci barviv.

10.5.1 Měření adsorpčních izoterem chlorfenolů

Do osmi skleněných lahviček bylo naváženo 0,5 g vzorku s přesností na 0,1 mg,

devátá byla ponechána prázdná.  Do devíti 100 ml odměrných baněk bylo pipetou

odměřeno 0, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10 a 10 ml chlorfenolu o koncentraci 0,01 mol.l-1. Odměrné

baňky byly doplněny destilovanou vodou po rysku a jejich obsahy převedeny do 100 ml

skleněných lahviček. Vzorky byly po tři dny třepány (vždy 2 hodiny denně) na horizontální

třepačce, čtvrtý den byla změřena absorbance jednotlivých roztoků. Vlnová délka na UV

detektoru byla nastavena na hodnotu λ = 230 nm. Retenční čas 4-chlorfenolu byl 3 min.,

u 2,4-dichlorfenolu 5,6 min. a u 2,4,5-trichlorfenolu 9,4 min.

Roztok 2,4,5-trichlorfenolu byl připraven vzhledem k jeho nízké rozpustnosti ve

vodě rozpuštěním ve směsi deionizované vody a methanolu. Při měření všech uvedených

chlorfenolů byla použita mobilní fáze ve složení 40% methanol a 60% deionizovaná voda.
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11 VÝSLEDKY

Pro vyjádření závislosti adsorbovaného množství látky na tuhém adsorbentu na jeho

rovnovážném tlaku za konstantní teploty se využívá mnoho matematických modelů,

mezi něž patří i Langmuirova izoterma, Freundlichova izoterma a Langmuir-

Freundlichova izoterma. Právě tyto tři zmiňované izotermy byly použity pro analýzu

adsorpce Methylenové modře (MM), Egacidové oranže II. (EO II.), 4-chlorfenolu, 2,4-

dichlorfenolu a 2,4,5-trichlorfenolu na zvolených vzorcích lignitu. Grafické znázornění

Freundlichových a Langmuirových izoterem je uvedeno v příloze. U chlorfenolů jsou

uvedeny pouze grafy izoterem znázorněných Freundlichovým modelem.

Rovnovážná koncentrace sorbovaných látek qe je vypočítaná  ze vztahu (4):

qe = (c0 - ce).Vvz / msorb; (4)

kde c0 je počáteční koncentrace roztoku (mmol.l-1),  ce je rovnovážná koncentrace

roztoku po sorpci (mmol.l-1), Vvz objem roztoku vzorku (l) a msorb je hmotnost sorbentu

ve vzorku (g).

11.1 Barviva

V následujícím textu je používán termín jmenovitá sorpční kapacita

qjm, označující množství adsorbovaného barviva na hmotnostní jednotku sorbentu

v mmol.g-1 pro zvolenou rovnovážnou koncentraci. Některá naměřená data nebylo

možné proložit matematickými modely izoterem a nebyly tedy do grafů vyneseny. Ke

zpracování statistických dat byl použit program DataFit 9. V něm je uváděna hodnota

Prob(t), která udává pravděpodobnost chyby u vypočítaných konstant izoterem. Byla-li

tato hodnota alespoň u jedné z konstant vyšší než 0,05; izoterma nebyla použita. Za
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nejvhodnější izotermy pro vypočítání sorpční kapacity byla vybrána Freundlichova

a Langmuirova izoterma. Langmuir-Freundlichovou izotermou nebylo možné naměřená

data proložit, nesplňují tedy podmínku quasi - Gaussovského rozdělení aktivních center

na  povrchu  sorbentu.   Hodnoty  qjm v tabulkách 11 a 12 jsou vypočítány pro hodnotu

ce= 0,5 mmol.l-1 (průměr maximálního sorbovaného množství barviv na vzorcích

sorbentů). Bez této úpravy by hodnoty vykazovaly nereálné výsledky. Tabulka 11 uvádí

hodnoty vypočtené dle Freundlichovy izotermy.

Tabulka 11 - Hodnoty vypočtené dle Freundlichovy izotermy

Uhlí barvivo K 1/n R2 qjm (mmol.g-1)
Lignit SK, 1. odb. místo MM 0,10057 0,39828 0,889 0,0763

EO 0,02798 0,52138 0,514 0,0195
Lignit SK, 2. odb. místo MM - - - -

EO 0,03949 0,48824 0,711 0,0282
Lignit SK, 3. odb. místo MM - - - -

EO 0,07331 1,64354 0,815 0,0235
Lignit SK, 4. odb. místo MM 0,1868 0,25391 0,901 0,1567

EO 0,05323 1,42514 0,819 0,0198

Jmenovité sorpční kapacity Methylenové modře a Egacidové oranže II.
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Obrázek 13 - Jmenovité sorpční kapacity lignitů vypočtené dle Freundlichovy izotermy pro
Methylenovou modř a Egacidovou oranž II.
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Z obrázku 13 je patrná absence jmenovité sorpční kapacity Methylenové modře

pro   vzorek  Lignit  SK,  2.  odběrové  místo  a  Lignit  SK,  3.  odběrové  místo.  Naměřená

data nebylo možné proložit matematickým modelem Freundlichovy izotermy –

adsorbované částice patrně nevytvářejí monovrstvu a všechna povrchově aktivní místa

tedy nejsou energeticky rovnocenná . Z vynesených hodnot jmenovitých sorpčních

kapacit zbylých vzorků lze vyčíst, že jejich hodnoty pro Methylenovou modř jsou

několikanásobně vyšší než pro Egacidovou oranž II.

V tabulce 12 je uvedeny hodnoty pro vzorky vypočtené podle Langmuirovy

izotermy.
Tabulka 12 - Hodnoty vypočtené dle Langmuirovy izotermy

Označení vzorku barvivo amax b R2 qjm (mmol.g-1)
Lignit SK, 1. odb. m MM - - - -

EO - - - -
Lignit SK, 2. odb. m MM 0,09774 33,2573 0,924 0,0922

EO 0,05417 2,4563 0,735 0,0299
Lignit SK, 3. odb. m MM 0,11109 36,7180 0,858 0,1054

EO - - - -
Lignit SK, 4. odb. m MM 0,10961 216,2800 0,854 0,1086

EO - - - -
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Jmenovité sorpční kapacity Methylenové modře a Egacidové oranže II.
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Obrázek 14 - Jmenovité sorpční kapacity lignitů vypočtené dle Langmuirovy  izotermy pro
Methylenovou modř a Egacidovou oranž II.

 Obrázek 14 na rozdíl od obrázku 13 znázorňuje hodnoty jmenovité sorpční

kapacity vypočtené pomocí Langmuirovy izotermy. Pomocí této izotermy bylo možné

vypočíst hodnoty rovnovážné sorpční kapacity pro tři vzorky lignitů u Methylenové

modři, ale pouze u jednoho vzorku Egacidové oranže II. Při analýze dat vypočtených

pomocí obou izoterem bylo zjištěno, že pro porovnání hodnot jmenovitých sorpčních

kapacit je vhodnější použití Freundlichovy izotermy, pomocí které můžeme srovnávat

více hodnot.

11.2 Chlorfenoly

 Pro chlorfenoly, tj. 4-chlorfenol, 2,4-dichlorfenol a 2,4,5-trichlorfenol, byl zvolen

výpočet sorpční kapacity ze vztahu linearizované formy Freundlichovy izotermy (5):

ee cnKq log./1loglog += (5)

K  –  rozdělovací  konstanta,  ce – rovnovážná koncentrace v roztoku (mmol.l-1),  qe –

rovnovážné množství adsorbované látky (mmol.g-1).
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Tabulka 13 obsahuje hodnoty konstant Freundlichovy izotermy. Hodnoty qjm, jsou

vypočítány pro hodnotu ce= 0,2 mmol.l-1.

Tabulka 13 - Chlorfenoly-hodnoty vypočtené dle Freundlichovy izotermy

Označení vzorku Chlorfenol K 1/n R2 qjm (mmol.g-1)
Lignit SK, 1. odb. m. 4-CP 0,0672 1,0891 0,9665 0,0116

2,4-DCP 0,1274 0,7289 0,9893 0,0394
2,4,5-TCP 0,1829 0,6281 0,9790 0,0666

Lignit SK, 2. odb. m. 4-CP - - - -
2,4-DCP 0,1461 0,7352 0,9948 0,0447

2,4,5-TCP 0,3055 0,9049 0,9893 0,0712
Lignit SK, 3. odb. m. 4-CP 0,0603 1,5992 0,9140 0,0046

2,4-DCP 0,1603 0,809 0,9885 0,0436
2,4,5-TCP 0,309 0,9664 0,9911 0,0652

Lignit SK, 4. odb. m. 4-CP - - - -
2,4-DCP - - - -

2,4,5-TCP 0,3387 0,778 0,9882 0,0968

Obrázky 15 až 17 znázorňují jmenovitou sorpční kapacitu 4-chlorfenolu,

2,4-dichlorfenolu a 2,4,5-trichlorfenolu vypočítanou rovnicí dle Freundlicha.
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Obrázek 15 - Porovnání jmenovitých sorpčních kapacit 4-chlorfenolu
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Z obrázku 15 lze porovnávat pouze jmenovité sorpční kapacity u vzorků Lignit

SK, 1. odběrové místo a Lignit SK, 3. odběrové místo. U prvně jmenovaného vzorku

je hodnota více než dvojnásobná. Zbylé dva vzorky nebylo možné proložit

matematickým modelem Freundlichovy izotermy.
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Obrázek 16 - Porovnání jmenovitých sorpčních kapacit 2,4-dichlorfenolu

U obrázku 16 nebylo možné vypočítat jmenovitou sorpční kapacitu u Lignitu

SK, 4. odběrové místo. U zbylých vzorků u sorpcí 2,4-dichlorfenolu se vypočtené

hodnoty mezi sebou významně neliší, ale jsou až čtyřnásobkem hodnot vypočtených

u vzorků s 4-chlorfenolem.



 Stanislav Hejda: Využití lignitu k sorpci organických sloučenin

2009 40

Jmenovitá sorpční kapacita 2,4,5-trichlorfenolu
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Obrázek 17 - Porovnání jmenovitých sorpčních kapacit 2,4,5-trichlorfenolu

 Obrázek 17 porovnává jmenovité sorpční kapacity vzorků pro 2,4,5-trichlorfenol.

Všechna naměřená data bylo možné proložit modelem Freundlichovy izotermy, nejvyšší

hodnotu jmenovité sorpční kapacity vykazuje vzorek Lignit SK, 4. odběrové místo.



 Stanislav Hejda: Využití lignitu k sorpci organických sloučenin

2009 41

12 DISKUSE

Stále rostoucí přítomnost molekul, které vzdorují vnějším podmínkám prostředí

a nepodléhají degradaci, si vyžaduje výzkum nových metod, jakými je odstraňovat.

Vedle tradičních metod se v posledních letech objevují moderní metody, využívající

poznatků poslední doby. Mezi tyto metody nesporně patří použití nulamocného

nanoželeza.

Výzkumy potvrzují, že použití nanoželeza pro degradaci chlorovaných

uhlovodíků je jedna z možností, jak rychle a efektivně odstranit tyto látky. V České

republice je tento výzkum ve fázi pilotních projektů [27]. Dalším způsobem jak

degradovat organické polutanty je použití fotokatalytických vlastností oxidu

titaničitého, popřípadě v kombinaci s dalšími látkami. Využití hybridních metod, které

kombinují již známé metody degradující polutanty, vede k mnohem rychlejšímu

rozkladu látek. Patří mezi ně např. kombinace ultrazvuku/peroxidu vodíku nebo ozonu,

UV/peroxidu vodíku nebo ozonu, ozonu/peroxidu vodíku, sono-fotochemická oxidace

a jiné [28].

Další možností jak odstraňovat polutanty z vod je adsorpce. Nejpoužívanějším

sorbentem je dodnes aktivní uhlí. Jeho stále vzrůstající cena však motivuje k výzkumu

dalších látek, které jsou na sebe ochotny vázat různé typy polutantů. Jako příklad lze

uvést oxihumolit, lignit, humáty kovů, huminové kyseliny, dřevěné piliny, zeolity

a další.  Právě výzkum sorpce na lignitu byl vybrán pro tuto diplomovou práci. Na

lignitu byla dříve zkoumána např. sorpce stroncia   dále Pb2+, Zn2+, Cu2+,  Cd2+,

amoniaku, fenantrenu, Mn2+ a Fe2+ [29, 30, 31, 32, 33, 34].

Cílem této práce bylo stanovení jmenovité sorpční kapacity Methylenové modři,

Egacidové oranže II.,  4-chlorfenolu, 2,4-dichlorfenolu a 2,4,5-trichlorfenolu na lignitu

dodaném podnikem Čáry, Slovenská republika. U Methylenové modři byla zjištěna

nejvyšší hodnota 0,1567 mmol.g-1 u vzorku Lignit SK, 4. odběrové místo, u Egacidové

oranže II. 0,0282 mmol.g-1 u vzorku Lignit SK, 2. odběrové místo. Z naměřených

hodnot všech vzorků lze usoudit, že sorpce lépe probíhala u Methylenové modři. Lignit

všeobecně lépe váže látky bazického charakteru, tuto vlastnost má právě zmiňovaná

Methylenová modř. Jak uvádí Hejda, který měřil stejným postupem jmenovitou sorpční

kapacitu u dalších pěti sorbentů uvedených v grafech na obrázcích 18 a 19 vyplývá, že



 Stanislav Hejda: Využití lignitu k sorpci organických sloučenin

2009 42

nejlepším sorbentem Methylenové modře ze zkoumoných vzorků je Oxihumolit

Sokolov s hodnotou 0,2700 mmol.g-1 a u Egacidové oranže II. taktéž Oxihumolit

Sokolov s hodnotou 0,1026 mmol.g-1 a převyšují tak svou hodnotou naměřená data

v této práci [35].

U zmíněných vzorků Oxihumolitu Vršany, Oxihumulitu Sokolov, Oxihumilitu

Duchcov, Lignitu Mikulčice a Leonardidu Gascoyne byl ke stanovení jmenovité sorpční

kapacity použit shodný postup jako u vzorků podrobených analýze v této práci.

Byl zde tedy použit i jeden lignit odebraný z lignitového dolu Mikulčice. Z grafů je

patrné, že vzorek Lignit SK, 4. odběrové místo má jmenovitou sorpční kapacitu

s Methylenovou modří několikanásobně vyšší než vzorek z Mikulčic. Je tedy jako

sorbent k této látce mnohem vhodnější. Obdobně je tomu i u sorpce s Egacidovou

oranží II, zde je rozdíl  dvojnásobný, avšak mnohem nižší než u vzorku Oxihumolitu

Sokolov. Pro přehlednost je zde uvedena tabulka 14 s konstantami a jmenovitými

sorpčními konstantami u všech devíti sorbentů vypočtenými dle Freundlichovy

izotermy[35].
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Obrázek 18 – Grafické znázornění přehledu jmenovitých sorpčních kapacit pro Methylenovou modř [35]
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Jmenovitá sorpční kapacita EO II.
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Obrázek 19 – Grafické znázornění přehledu jmenovitých sorpčních kapacit pro Egacidovou oranž II. [35]
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Tabulka 14 – Hodnoty vypočtené pomocí Freundlichovy izotermy [35]

Označení vzorku barvivo K 1/n R2 qjm (mmol.g-1)
Oxihumolit Vršany MM 0,15009 0,29477 0,731 0,1224

EO 0,02124 0,60066 0,984 0,0140
Oxihumolit Sokolov MM 0,33462 0,3095 0,935 0,2700

EO 0,13924 0,44039 0,995 0,1026
Oxihumolit Duchcov MM 0,19162 0,28348 0,803 0,1574

EO 0,05492 0,54192 0,938 0,0377
Lignit Mikulčice MM 0,06573 0,29314 0,942 0,0536

EO 0,04235 2,16316 0,986 0,0095
Leonardid Gascoyne MM 0,19587 0,22002 0,725 0,1682

EO 0,08215 0,58746 0,977 0,0547
Lignit SK, 1. odb. místo MM 0,10057 0,39828 0,889 0,0763

EO 0,02798 0,52138 0,514 0,0195
Lignit SK, 2. odb. místo MM - - - -

EO 0,03949 0,48824 0,711 0,0282
Lignit SK, 3. odb. místo MM - - - -

EO 0,07331 1,64354 0,815 0,0235
Lignit SK, 4. odb. místo MM 0,1868 0,25391 0,901 0,1567

EO 0,05323 1,42514 0,819 0,0198

Dříve byla zkoumána sorpce Methylenové modři a Egacidové oranže II na pilinách

ze smrku ztepilého (Picea abies) s výslednými hodnotami maximální sorpční kapacity  od

0,060 do 0,165 mmol.g-1 pro Methylenovou modř a od 0,045 do 0,513 mmol.g-1 pro

Egacidovou oranž II. V této práci jsou však hodnoty uváděny jmenovitou sorpční

kapacitou, nelze tedy tyto výsledky porovnávat [36].

Stejně tak jako u barviv byly použity vzorky Oxihumolitu Vršany, Oxihumulitu

Sokolov, Oxihumilitu Duchcov, Lignitu Mikulčice a Leonardidu Gascoyne pro stanovení

jmenovité sorpční kapacity pro 4 - chlorfenol, 2,4-dichlorfenol a 2,4,5-trichlorfenol.

Obrázky 20 až 22 uvádí grafické znázornění hodnot těchto sorbentů pro všechny

tři sloučeniny [35].
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Jmenovitá sorpční kapacita 4-chlorfenolu
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Obrázek 20 - Grafické znázornění přehledu jmenovitých sorpčních kapacit pro 4-chlorfenol [35]
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Jmenovitá sorpční kapacita 2,4-dichlorfenolu
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Obrázek 21 - Grafické znázornění přehledu jmenovitých sorpčních kapacit pro 2,4-dichlorfenol [35]
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Jmenovitá sorpční kapacita 2,4,5-trichlorfenolu
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Obrázek 22 - Grafické znázornění přehledu jmenovitých sorpčních kapacit pro 2,4,5-trichlorfenol [35]
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V tabulce 15 jsou uvedeny konstanty a jmenovité sorpční kapacity u všech devíti vzorků

sorbentů.
Tabulka 15 – Hodnoty vypočtené pomocí Freundlichovy izotermy [35]

Označení vzorku Chlorfenol K 1/n R2 qjm (mmol.g-1)
Oxihumolit Vršany 4-CP - - - -

2,4-DCP 0,0709 0,6252 0,9919 0,0259
2,4,5-TCP 0,1205 0,6816 0,9986 0,0402

Oxihumolit Sokolov 4-CP 0,0383 0,6697 0,8658 0,0130
2,4-DCP 0,1795 0,7958 0,9965 0,0499

2,4,5-TCP 0,3524 0,7106 0,9867 0,1123
Oxihumolit Duchcov 4-CP 0,0427 0,6331 0,7936 0,0154

2,4-DCP - - - -
2,4,5-TCP 0,237 0,6499 0,9775 0,0833

Lignit Mikulčice 4-CP - - - -
2,4-DCP 0,0992 0,9674 0,9246 0,0209

2,4,5-TCP 0,1908 0,7428 0,9873 0,0577
Leonardid Gascoyne 4-CP 0,0388 0,6021 0,8037 0,0147

2,4-DCP 0,1218 0,6634 0,8661 0,0419
2,4,5-TCP 0,3326 0,7164 0,9939 0,1050

Lignit SK, 1. odb. m 4-CP 0,0672 1,0891 0,9665 0,0116
2,4-DCP 0,1274 0,7289 0,9893 0,0394

2,4,5-TCP 0,1829 0,6281 0,9790 0,0666
Lignit SK, 2. odb. m 4-CP - - - -

2,4-DCP 0,1461 0,7352 0,9948 0,0447
2,4,5-TCP 0,3055 0,9049 0,9893 0,0712

Lignit SK, 3. odb. m 4-CP 0,0603 1,5992 0,9140 0,0046
2,4-DCP 0,1603 0,809 0,9885 0,0436

2,4,5-TCP 0,309 0,9664 0,9911 0,0652
Lignit SK, 4. odb. m 4-CP - - - -

2,4-DCP - - - -
2,4,5-TCP 0,3387 0,778 0,9882 0,0968

Z tabulky 15 lze vyčíst, že nejlépe 4-chlorfenol sorboval vzorek Oxihumolit Duchcov

s hodnotou 0,0154 mmol.g-1. Vzorek Lignit SK, 1. odběrové místo má nižší sorpční

schopnost, jeho jmenovitá sorpční kapacita je 0,0116 mmol.g-1 . Oxihumolit Sokolov má

nejvyšší jmenovitou sorpční kapacitu u 2,4 – dichlorfenolu. Následují vzoky Lignit SK,

2 odběrové místo, Lignit SK, 3. odběrové místo, Lignit SK, 1. odběrové místo.

U 2,4,5–trichlorfenlu bylo možné vyhodnotit všechny jmenovité sorpční kapacity. Nejvyšší

z nich měl Oxihumolit Sokolov s hodnotou 0,1123 mmol.g-1 . Z dat naměřených pro tuto

práci vykazuje nejvyšší jmenovitou sorpční kapacitu u chlorfenolů Lignit SK, 4. odběrové

místo s hodnotou 0,0968 mmol.g-1 [35].
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13  ZÁVĚR

Cílem této práce bylo stanovit jmenovité sorpční kapacity Methylenové modři,

Egacidové oranže II., 4 - chlorfenolu; 2,4-dichlorfenolu a 2,4,5-trichlorfenolu pro čtyři

vzorky lignitu a porovnat tak schopnost jejich . Pro přehlednost je zde uvedena tabulka 16

s těmito naměřenými veličinami. Všechny hodnoty jsou vypočítané pomocí Freundlichovy

izotermy.

Tabulka 16 – Naměřené hodnoty jmenovitých sorpčních kapacit vypočtené pomocí Freundlichovy
izotermy (mmol.g-1)

Označení vzorku MM EO II. 4-CP 2,4-DCP 2,4,5-TCP
Lignit SK, 1. odb. místo 0,0763 0,0195 0,0116 0,0394 0,0666

Lignit SK, 2. odb. místo - 0,0282 - 0,0447 0,0712

Lignit SK, 3. odb. místo - 0,0235 0,0046 0,0436 0,0652

Lignit SK, 4. odb. místo 0,1567 0,0198 - - 0,0968

Světle šedivě jsou označeny nejvyšší jmenovité sorpční kapacity dané sloučeniny.

Z tabulky 16 je patrná absence některých naměřených dat, která nebylo možné proložit

modely zvolených izoterem. Pro srovnání schopnosti vzorků sorbovat zvolené látky byl

nejvhodnější model Freundlichovy izotermy – bylo možné jím proložit nejvíce

naměřených dat.

Lze tedy konstatovat, že zadaný cíl stanovit jmenovité sorpční kapacity u zvolených

látek byl splněn, ale u některých látek je nebylo možné použít-hodnoty by byly příliš

zkreslené. Nejvyšší hodnoty z barviv vykazovala Methylenová modř u vzorku Lignit SK,

4. odb. místo s hodnotou 0,1567 mmol.g-1 . Nejvyšší jmenovitou sorpční kapacitu u

Egacidové oranže II. měl vzorek Lignit SK, 2. odb. m. a to 0,0282 mmol.g-1. U chlorfenolů

vykazoval nejvyšší hodnotu 0,0968 mmol.g-1 2,4,5 trichlorfenol. U 2,4-dichlorfenolu měl
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nejvyšší hodnotu vzorek Lignit SK, 2. odb. m. 0,0447 mmol.g-1 a u 4 chlorfenolu Lignit

SK, 1. odb. m. 0,0116 mmol.g-1. Vzorky sorbentů s nejvyšší jmenovitou sorpční kapacitou

mají pravděpodobně taky nejvyšší obsah huminových kyselin, které vykazují výborné

sorpční vlastnosti a ovlivňují tak samotnou sorpci vzorků lignitu.
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Lignit 1. odběrové místo, Methylenová modř
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Obrázek 23 - Sorpční izoterma lignitu z 1. odběrového místa, Methylenová modř

Lignit 2. odběrové místo, Methylenová modř
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Obrázek 24 - Sorpční izoterma lignitu z 2. odběrového místa, Methylenová modř
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Lignit 3. odběrové místo, Methylenová modř
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Obrázek 25 - Sorpční izoterma lignitu z 3. odběrového místa, Methylenová modř

Lignit 4. odběrové místo, Methylenová modř
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Obrázek 26 - Sorpční izotermy lignitu z 4. odběrového místa, Methylenová modř
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Lignit 1. odběrové místo, Egacidová oranž II.

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

0,035

0,04

0,045

0,05

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

ce (mmol.l-1)
Naměřené hodnoty Freundlichova izoterma

q
e

(m
m

ol
.g

-1
)

Obrázek 27 - Sorpční izoterma lignitu z 1. odběrového místa, Egacidová oranž II.

Lignit 2. odběrové místo, Egacidová oranž II.
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Obrázek 28 - Sorpční izotermy lignitu z 2. odběrového místa, Egacidová oranž II.
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Lignit 3. odběrové místo, Egacidová oranž II.
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Obrázek 29 - Sorpční izoterma lignitu z 3. odběrového místa, Egacidová oranž II.

Lignit 4. odběrové místo, Egacidová oranž II.

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

ce (mmol.l-1)
Naměřené hodnoty Freundlichova izoterma

q
e

(m
m

ol
.g

-1
)

Obrázek 30 - Sorpční izoterma lignitu z 4. odběrového místa, Egacidová oranž II.
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Lignit 1. odb. místo
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Obrázek 31 – Logaritmy Freundlichových sorpčních izoterem Lignitu 1. odb. místo

Lignit 2. odb. místo
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Obrázek 32 - Logaritmy Freundlichových sorpčních izoterem Lignitu 2. odb. místo
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Lignit 3. odb. místo
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Obrázek 33 - Logaritmy Freundlichových sorpčních izoterem Lignitu 3. odb. místo

Lignit 4. odb. místo
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Obrázek 34 - Logaritmy Freundlichových sorpčních izoterem Lignitu 4. odb. místo
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	Z uvedených zásob je 4551 kt vykazováno jako vytěžitelných tj. 0,5 % z celkových zásob a 0,6 % z bilančních zásob [7].






