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SORBENTY NA BÁZI POPÍLK Ů 

 
 
ABSTRAKT 
 
V ČR ročně vzniká asi 10 mil. tun popílku z energetických provozů. Pouze jedna třetina 

nachází další uplatnění. Cílem diplomové práce bylo zjistit, zda existuje možnost využití 

elektrárenského popílku jako sorpčního materiálu pro zachytávání oxidu uhličitého. Byly 

odzkoušeny metody chemické modifikace uhlíkatých podílů zahrnující oxidaci, nitraci a 

zavedení aminoskupiny. 

Klí čová slova: popílek, sorbent, záchyt CO2, chemická modifikace, oxidace, nitrace, 

zavedení aminoskupin 

 

 

 

THE ASH DERIVED SORBENTS 

 

ABSTRACT 

About 10 million tons of fly ash are released from power plants in the Czech Republic each 

year. Only one third of these finds further use. The aim of my thesis was to determine the 

possibility of further use of fly ash as a sorption material for CO2 capture. Methods of 

chemical modification carbon units, including oxidation, nitration, and the introduction of 

aminogroups were examinated. 

 

Key words: fly ash, sorbent, carbon dioxide capture, chemical modfication, oxidation, 

nitration, introduction of the amino-group  
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ÚVOD 

V současné moderní době patří průmysl neodmyslitelně do našeho života.  

S rozšiřováním průmyslu vzrůstá také znečištění životního prostředí. Jedním z nejvíce 

znečišťujících faktorů jsou elektrárny a popílky, které zde vznikají při spalování uhlí 

v elektrárenských kotlích. Je proto zapotřebí se zamyslet nad tím, jak tento odpad můžeme 

efektivně využít. Ročně je celosvětově produkováno kolem 500 miliónů tun popílku, 

z toho v České republice 1,3 miliony tun spalováním černého a 8,3 miliony tun hnědého 

uhlí. Pouze 33% popílku je dále využito (1). 

 Společně s těmito procesy je úzce spojen vznik a následný únik CO2 do ovzduší. 

V dnešní době je jedním z největších znečišťovatelů ovzduší uhelná energetika, která bude 

v celosvětovém žebříčku s největší pravděpodobností držet místo ještě řadu let. Znečišťuje 

jednak popílkem a jednak také oxidem uhličitým. Je proto v zájmu výzkumných center se 

touto otázkou  intenzivně zabývat. Předpokladem pro používání fosilních paliv v 

energetice je masivní rozvoj nových ekologicky příznivějších technologií. 

Cílem mé diplomové práce bylo zjistit, zda existuje možnost využití popílku jako 

sorpčního materiálu. Svůj výzkum jsem zaměřil na popílky s relativně vysokým obsahem 

uhlíku. Pokusil jsem se o chemickou modifikaci jejich povrchů, aby se zvýšila jejich 

afinita ke kyselým plynům, zejména oxidu uhličitému. Souběžně s popílky jsem studoval 

modifikační postupy rovněž na čistém komerčním uhlíkatém sorbentu. Získané produkty 

jsem podrobil analýze řadou metod (stanovení kyselých a zásaditých center, FTIR, TG 

analýze, rentgenové difrakci a stanovení sorpčních charakteristik) 
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1 SOUČASNÉ TRENDY ZACHYTÁVÁNÍ CO 2 

V současné době jsou k dispozici tři základní technologie pro záchyt CO2 z  

elektrárenských procesů (obr.1): 

� zachycování CO2 po procesu spalování (post- combustion capture) 

� zachycování CO2 před procesem spalování (pre-combustion capture) 

� technologie oxyfuel, kde spalovací proces probíhá pouze s O2 bez přítomnosti 

dusíku. 

 

Obr.1:  Spalovací procesy a zachytávání oxidu uhličitého (2) 

1.1 ZACHYCOVÁNÍ CO 2  PO PROCESU SPALOVÁNÍ 

Správný výběr metody pro záchyt CO2 se zpravidla odvíjí od vlastností spalin. 

Těmi jsou především teplota, tlak a hlavně koncentrace CO2. Daná koncentrace oxidu ve 

spalinách je závislá na druhu paliva a také na typu kotle, ve kterém se spaluje. V kotli na 

fosilní paliva spalujících plyn, se rozmezí pohybuje okolo 10 obj.%, u kotlů spalujících  

hnědé uhlí až okolo 18ti obj.%. U kombinovaných paroplynových cyklů se obvykle 

koncentrace CO2 ve výstupních plynech nachází v závislosti na vstupním palivu v rozmezí 
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3-5 obj.%.  Záchyt CO2 z proudu spalin je zpravidla založen na separačních principech 

jako je chemická absorpce, chemická adsorpce a technologie membrán (2). 

1.1.1  METODA CHEMICKÉ ABSORBCE 

Vývoji metody chemické absorpce a jejímu technologickému zabezpečení byla v 

minulých letech v oblasti energetického výzkumu věnována mimořádná pozornost. Jako 

jediná metoda používaná pro odstranění oxidu uhličitého ze spalin, byla dovedena nejdále 

k realizacím. V uhelné energetice se pro problematiku CO2 jeví jako nejlepší, vhledem 

k její menší energetické náročnosti. Vzhledem k nízké teplotě separace jsou pro tuto 

metodu nejvhodnější komerční sorbenty na bázi aminů. Jedná se především o 

alkanolaminy, z nichž nejpoužívanější je monoethanolamin (MEA).  

Při použití metody chemické absorpce jsou spaliny o teplotě 40- 500°C s obsahem 

stopových příměsí SOx, NOx, O2 a nezachycených částic popílku, zavedeny do absorbéru, 

ve kterém je oxid uhličitý absorbován sorbentem na bázi aminu. Sorbent obohacený o oxid 

uhličitý je po ohřátí zhruba na 110°C, zaveden do destilační kolony, (tzv. striperu), kde se 

oxid uhličitý v koncentrovaném stavu uvolní díky přívodu tepla a následně se připraví na 

transport. Ochuzený sorbent, zbavený CO2 se vrací zpět do provozu (2).  

1.1.2 METODA CHEMICKÉ ADSOPCE 

Je založena na působení sil mezi plynem a aktivními centry na povrchu pevné látky. 

Vhodné se pro separaci CO2 ze spalin ukázaly např. zeolity a aktivovaný uhlík, které mají 

velký specifický povrch. Metoda je energeticky poměrně náročná, a tudíž se velkém zatím 

neaplikuje (2). 

1.1.3 SEPARACE TECHNIKOU MEMBRÁN 

Principem separace technikou membrán je různá rychlost jednotlivých složek 

plynné směsi, které procházejí kaskádou několika membrán. Metoda je v současné době ve 

výzkumu a v praxi doposud nebyla použita (2). 
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1.2 ZACHYCOVÁNÍ CO 2 PŘED PROCESEM SPALOVÁNÍ  

Odstranění oxidu uhličitého před spalování znamená, že před energetickou jednotku 

musíme předřadit proces zplyňování a reformování. Plyn, který obsahuje vodík a oxid 

uhelnatý, prochází katalytickým reaktorem, kam je přiváděna i pára. Následně dojde 

k reakci, jejímž výsledkem je směs vodíku a oxidu uhličitého. Vzniklý oxid uhličitý je poté 

metodou fyzikální absorpce zachycen a vodík dále používán jako palivo pro spalovací 

turbínu paroplynového cyklu. V podstatě všechny komponenty tvořící systém separace 

CO2 před spalováním jsou již řadu let úspěšně využívány právě v paroplynových cyklech 

(2). 

1.3 TECHNOLOGIE OXYFUEL 

Technologie oxyfuel je založena na spalování s kyslíkem, který proudí ve směsi s 

částí recirkulovaných spalin. Kyslík zde má funkci okysličovadla na místo vzduchu, který 

obsahuje příliš velké procento dusíku. Kyslík rovněž slouží k ředění spalin. Spalování s 

téměř čistým O2 probíhá téměř za stechiometrických podmínek a vzniklé spaliny obsahují 

90- 95% CO2, vodní páru a v závislosti na použitém palivu také malé objemy SOx a NOx. 

Technologie oxyfuel je metoda využitelná ve více procesech. Nejvíce opět pro 

paroplynové cykly. Může být použita rovněž i v uhelných procesech, kde ovšem hraje roli 

cena. Pro uhelné bloky je největším problémem přechod ze vzduchu na kyslík, což by si 

vyžádalo poměrně rozsáhlou úpravu kotle, především nový návrh teplosměnných ploch a 

výměnu hořáků. Metodě oxyfuel je v poslední době věnována velká pozornost zejména v 

Německu. Nejvíce se touto problematikou zabývá Společnost Vattenfall. V rámci 

výzkumně vývojové přípravy nové generace uhelných bloků pro období po roce 2020 

zpracovala studii, která vyhodnotila právě technologii oxyfuel jako optimální způsob 

řešení zachycování CO2 v německých uhelných elektrárnách (2).  
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2 POPÍLKY 

Tvorba popílků je spojena se spalováním pevných paliv, především uhlí a to jak 

černého a hnědého, tak i lignitu, nejméně kvalitního hnědého uhlí. Popílky, které mají 

různé složení, jsou zachycovány z plynných spalin v kouřových odlučovačích. Vzniklý 

popílek je heterogenní materiál různých fyzikálních a chemických vlastností a složení (tab. 

1), což se odvíjí jednak od vlastností spalovaného uhlí, tak i použité technologii spalování 

a místě odběru v rámci dané technologie (3). 

 

Tab. 1  Zastoupení jednotlivých prvků a procentuální zastoupení oxidů v hnědém a černém 
uhlí (3) 
 

Obsažené oxidy  Černé uhlí  Hnědé uhlí  
SiO2 50 – 57 43 – 60 

Al 2O3 25 – 30 19 – 34 

FeO 3,5 – 8 3 – 6 

TiO3 0 – 1 1 – 7 

CaO 2 – 4 4 – 6 

MgO 1,5 – 3 0 – 2 

K2O 2,5 – 5 0 – 2 

Na2O 0,5 – 1,2 0,5 – 1 

 

2.1  FLUIDNÍ SPALOVÁNÍ 

Fluidní spalování uhlí za atmosférického tlaku je zavedenou technologií široce 

využívanou v energetice a teplárenství. V současné době se také začíná uplatňovat spolu-

spalování uhlí s biomasou nebo tříděnými a upravenými odpady a kaly ve fluidní vrstvě. 

Složení a procento prvků se v popílcích liší v závislosti na mnoha aspektech. Například na 

kvalitě spalovaného uhlí, popřípadě na technologii spalování. Nejčastějším probíhá 

spalování ve fluidním loži (4). 

 Na rozdíl od klasického spalování, které probíhá v rozmezí teplot 1400 – 1600 °C, 

je fluidní spalování, kde se spalují především méně kvalitní uhlí, založeno na bázi nízkých 

teplot, které se pohybují v rozmezí 800 – 950 °C. Díky takto relativně nízké teplotě 

spalování dochází k výraznému omezení tvorby N2O a NOx, které jsou dále závislé na 
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reaktivitě uhlí a obsahu katalyticky účinných látek. V dané technologii se současně 

využívá tzv. spolu- spalování dřeva, které oxidy NO a NOx ovlivňují rovněž. Vlivem 

zvýšeného tlaku u fluidního spalování uhlí i spolu-spalování uhlí se dřevem, klesají 

jednoznačně a významně emise NOx zatímco emise N2O zůstávají buď prakticky 

konstantní, nebo se snižují v závislosti na druhu uhlí a obsahu prchavé hořlaviny. Rovněž 

se do procesu přidává vápenec  za účelem odsiření a provádí se přímo ve fluidní vrstvě (3). 

Znázornění fluidního spalování uvádí obr. 2. 

 

Obr 2: Schéma fluidního spalovacího kotle (4) 

                  

                 Vliv použité technologie spalování na složení popílků je přehledně doloženo 

v tab. 2. 

                 Popílky z fluidního spalování se obvykle vyznačují poněkud vyššími podíly 

uhlíku. To obvykle  znemožňuje jejich použití při výrobě stavebních hmot. Nespálený 

uhlík však může posloužit při výrobě sorpčních materiálů. To bylo smyslem 

experimentální části této práce. 
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Tab. 2 Porovnání složení popílků z klasického a fluidního spalování (vyjádřeno v %) (3) 

 

KOMPONENTY KLASICKÝ FLUIDNÍ 
SiO2 52,22 42,34 

Al 2O3 28,01 19,44 

CaO 3,09 18,21 

MgO 1,38 2,49 

TiO2 2,37 1,55 

Fe2O3 9,66 5,79 

SO3 0,6 5,26 

Na2O 0,51 0,37 

K2O 1,59 1,41 

 
 
 

2.2  VYUŽITÍ POPÍLK Ů 

 
Nejlepší využití popílků je tam, kde se z něho jako  odpadu stane využitelná 

surovina.V dnešní době nachází popílek nejširší uplatnění hlavně ve stavenictví jako levná 

náhrada za cement.  

 Průmysl v poslední době nachází nový směr využití popílku - výrobu  

geopolymerů. Geopolymery na bázi popílků se vyznačují nejen vysokou pevností až 100 

MPa, ale i odolností proti síranové korozi nebo agresivnímu prostředí a vykazují také lepší 

výsledky oproti klasickým cementům (5).  

Ročně je celosvětově produkováno kolem 500 miliónů tun popílku, z toho v České 

republice 1,3 miliony tun spalováním černého a 8,3 miliony tun hnědého uhlí. Pouze 33% 

popílku je dále využito (1). Příklady využití popílků z českých energetických podniků  

uvádím v tabulce 3., přehled využití elektrárenských popílků v Evropě je uveden v grafu na 

obr. 3. 
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Tab. 3 Příklady využití popílků z českých energetických závodů (6) 
 

ZDROJ 
POPÍLKU VYUŽITÍ 

Elektrárna 
Prunéřov 

zásypový materiál pro vyplňování vytěžených důlních prostor a tvarové 

úpravy reliéfu krajiny při rekultivacích 

 

Elektrárna 
Mělník  

 jako surovina při výrobě stavebních hmot a jako podkladový materiál 

pro stavbu silnic a zpevněných ploch (aglomerát). 

 

Elektrárna 
Tisová 

 využití na vyplňování vytěžených povrchových důlních prostor, pro 

zemní konstrukce a podkladové vrstvy staveb pozemních komunikací. 

Elektrárna 
Počerady 

 jako základní surovina pro výrobu stabilizátu a granulátu, který se 

využívá k rekultivaci odkaliště a dále v menší míře slouží i jako přísada 

při výrobě betonových směsí. 

Elektrárna 
Hodonín 

vyrábí tři druhy vedlejších energetických produktů, z toho dva 

certifikované. Jedním z těchto produktu je suchý ložový popel, který pod 

názvem RESAN EHO částečně nahrazuje písek a zeminu a dá se využít 

pro zásypy výkopů, obsypy inženýrských sítí, podkladové vrstvy 

komunikací, výrobu betonových směsí a jako přídavek rekultivačního 

substrátu. 

Elektrárna 
Dětmarovice 

ve stavebnictví jako přísada do cementu nebo betonu 

 

 

 

            Jsou také činěny pokusy použít popílky jako levné sorbenty. K této problematice 

bude pojednáno dále (kap. 3.1.1). 
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Obr. 3: Využití popílku ve stavebním průmyslu a důlním průmyslu v Evropě v roce 2003 (7) 
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3 ADSORPCE 

V každém materiálu, který je vystaven jakékoliv reakci, působí mezi sebou 

navzájem mezimolekulární síly. V těchto reakcích se projevuje adsorpce jako hlavní děj na 

mezifázovém rozhraní. Z hlediska mezimolekulárního působení je téměř každé fázové 

rozhraní nevyrovnané, protože dané mezimolekulární síly působí na částice v systému 

nevyrovnaně. V důsledku toho rozeznáváme několik základních typů adsorpce. 

 

• Pozitivní adsopce – dochází k ní tehdy, je-li alespoň jedna ze dvou fází mobilní. 

Díky působení adsorpce dochází na mezifázovém rozhraní ke koncentrační změně, 

vzhledem ke koncetraci v objemové fázi, která vede ke snížení energie fázového 

rozhraní. 

• Negativní adsopce – nastává tehdy, když je koncentrace některé ze složek v 

systému nižší než v objemových fázích (8). 

  

3.1  ADSORPCE PLYNU NA PEVNÝ POVRCH 

 
 

Podle typů mezimolekulárních sil působících mezi sorbentem a sorbátem 

rozlišujeme dva typy adsorpce: 

 

• Fyzikální adsorpce – působení sil takového charakteru, jako Van der Waalsova 

interakce, dipolární interakce nebo vazby typu vodíkových můstků 

• Chemisorpce – při níž dochází ke tvorbě elektronových vazeb. Jinak řečeno 

dochází ke sdílení elektronů mezi adsorbovanou molekulou a tuhým povrchem. 

 

 Adsorpce je popisována jako vzájemná závislost adsorbovaného množství, teploty a 

rovnovážného tlaku plynu, který se naadsorbuje. Adsorpce je považována za jednu z 

nejvíce efektivních možností pro zachycování CO2(7). 

            Průběh na základě experimentálních dat zachycují nejčastěji izotermy. 

K matematickému popisu se využívá vztahů, jejichž pojmenování vychází od autorů. 
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� Freundlichova adsorpční izoterma je nejstarší tvar analytického vyjádření 

závislosti adsorbovaného množství plynu na tuhém adsorbentu na jeho 

rovnovážném tlaku za konstantní teploty [1] :  

                                                                                                         [1]                                  

p-  rovnovážný tlak 

a- adsorbované množství,   

k a n - konstanty (8) 

Záznam izotermy je uveden na obr.4. 

 

Obr.4: Průběh adsorpční izotermy dle  Freundlicha (8) 

 

� Langmuirova adsopční izoterma udává závislosti adsorbovaného množství plynu 

na povrchu tuhého adsorbentu a na jeho rovnovážném tlaku za konstantní teploty. 

Byla vytvořena na základě předpokladů, že se vytváří pouze jedna vrstva 

naadsorbovaných částic, pravděpodobnost adsorpce je stejná na všech místech 

povrchu a že naadsorbované molekuly se navzájem neovlivňují: 

 

 

a - množství adsorbovaného plynu za rovnovážného tlaku p, 

b a am -  konstanty, am  charakterizuje množství adsorbovaného plynu za nasycení 

monomolekulární vrstvy (obr.5). 
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Obr.5:  Průběh adsorpční izotermy dle Langmuira (8) 

 

� BET izotermu zavedli pro vícevrstvou adsorpci jako aplikaci na Langmuirovu 

jednovrstvou adsorpci Brunauer, Emmet a Teller. Na první naadsorbované vrstvě 

molekul se vytváří vrstvy další, vlivem mezimolekulárních sil mezi již 

adsorbovanými molekulami a molekulami z plynné fáze. První vrstva, která se 

naadsorbuje, vyvolá adsorpční teplo a každá následující vrstva, která dosedne na 

vrstvu před ní, uvolní kondenzační teplo.  

                                                                                                             

                                0maxmax0
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p0 -  tlak nasycených par a  

C - konstanta závislá na ∆Hads  a ∆Hkond .  

 

             Izoterma BET je vhodná pro vyjádření vícevrstvé fyzikální adsorpce. Stanovení 

plochy povrchu tuhých adsorbentů pomocí izotermy BET (z hodnoty konstanty am) je 

považováno za standardní metodu (obr.6).    

 

Obr.6:  Izoterma BET a způsob odečtu am (8)    
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3.2 METODA DLE HORVATHA A KAWAZOE 

 
Poněkud jiný přístup k popisu adsorpce zvolili Horvath a Kawazoe (9). Tato metoda 

je vhodná pro popis fyzikální sorpce. Vychází z termodynamických představ 

kombinovaných s potenciálovou funkcí dle Lennadr-Jonese. Pro  Gibbsovu volnou energii 

adsorpčního děje platí z termodynymiky vztah: 

                                         ∆G ads = RT ln(p/p0) =∆H ads – T. ∆S ads                                                 [4] 

zároveň z molekulárního pohledu platí: 

                                        ∆G ads   = U0 + Pa                                                                                   [5] 

kde U0 je  mírou pro potenciál sorbentu a Pa  je mírou interakce adsorbent-adsorbát. Sumou 

obou je potenciálová funkce   φ (r): 
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Obr.7:  Model póru( šedá je molekula adsorbátu,bílá adsorbentu) 

 

Parametr σ = 0,858 do, Na je Avogadrovo číslo, r je vzdálenost sorbátu od povrchu 

sorbentu (jako vzdálenost mezi atomovými centry). Parametry Aa a AA se vypočítají 

z Lennard-Jonesova potenciálu.  Vztah popisující fyzikální sorpci má po úpravě tvar 
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kde A,B,C, D jsou rozvojové koeficienty závislé na  studovaném systému (stanovitelné 

empiricky), l  je šířka póru. 

Metoda je vhodná pro sorbenty s štěrbinovitými póry, pro sorbenty s válcovitými 

póry je vhodnější metoda dle Saito a Foleye, která je předchozí velmi podobná (10). 
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4 SORBENTY 

 Jako sorbenty můžeme klasifikovat pevné látky, které se vyznačují velkým 

specifickým povrchem, rovněž často vysoce rozvinutou porézní strukturou a schopností 

zachytávat do ní nejrůznější typy převážně plynných, ale i kapalných látek. Mezi takovéto 

sorbenty řadíme zejména nejrůznější typy anorganických látek jako zeolity, dolomit, 

vápenec nebo jílovité materiály, také organické látky jako syntetické pryskyřice nebo 

deriváty celulózy. Mezi další patří molekulová síta nebo aktivní uhlí.  

Mimo sorbentů na bázi vápence a dolomitu jsou dnes mohutně vyvíjeny sorbenty 

na bázi uhlí. V současné době se ke světové výrobě sorbentů používá více než 200 kt uhlí 

za rok a uhlí se tak podílí na jejich světové výrobě jednou třetinou (11). 

 Efektivní záchyt CO2 je založen na adsorpci. Záchyt však vyžaduje určité 

podmínky kladené na materiály, za kterých se oxid uhličitý dá zachytit. Nejdůležitější 

podmínkou proto je, aby daný materiál měl co nejvíce rozvinutou porézní strukturu. Právě 

silně rozvinutá porézní struktura a mohutná adsorpční schopnost jsou význačnou vlastností 

uhlíkatých sorbentů. 

Velká adsorpční kapacita, příznivá velikost pórů a dostatečná přístupnost 

adsorbujícího povrchu umožňují rychlý průběh adsorpce. Dále vhodná chemická povaha 

povrchu, mechanická pevnost, dostupnost a mnohdy i přijatelná cena výchozích surovin 

předurčují uhlíkaté sorbenty k použití při čištění plynů a vod. Vedle svého velmi širokého 

a mnohostranného použití v nejrůznějších oblastech techniky se uplatňují také jako nosiče 

katalyticky účinných látek i jako samostatné katalyzátory (11). 

V současné době rozeznáváme čtyři základní druhy uhlíkatých sorbentů (12): 

 

• AKTIVNÍ UHLÍ  – vysoce porézní sorbent. Výchozí surovinou je bukové a 

habrové dřevo, které je karbonizováno a následně aktivováno ve stacionární fázi 

vodní parou. Měrný povrch dosahuje 700 – 800m2/g. Vzhledem k vysoké ceně a 

spotřebě dřeva se však hledá dostupná technologie výroby aktivních uhlí z jiných 

surovin. 

• AKTIVNÍ KOKSY  – obsahují jak mikropóry, tak mezopóry i makropóry, tzn. 

mají tzv. tridisperzní strukturu. Měrný povrch dosahuje řádově stovek m2/g a je 

značně menší než u aktivních uhlí, naopak cena je výhodnější. 
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• UHLÍKATÁ MOLEKULOVÁ SÍTA  – mají tzv. monodisperzní strukturu se 

středním poloměrem submikropórů pod 0,8nm. Vyznačují se schopností selektivně 

oddělovat malé molekuly od velkých . 

• AKTIVOVANÁ UHLÍKATÁ VLÁKNA – uhlíkatá vlákna s porézní strukturou 

povrchu. Surovinou je nejčastěji celulosa, polyakralonitril, fenol-formaldehydové 

pryskyřice a černouhelná smola. Primárně vyrobená vlákna z uvedených materiálů 

jsou podrobena aktivaci.  Měrný povrch dosahuje až 2000 m2/g . 

4.1  CHEMICKÁ AKTIVACE SORBENT Ů 

Jak již bylo řečeno výše pro efektivní záchyt je důležité, aby daný sorbent měl co 

možná nejvyšší specifický povrch. Toho docílíme určitými metodami. Povrchové 

vlastnosti jsou modifikovány použitým prekurzorem a podmínkami aktivace. Při vhodném 

aktivačním postupu se vytvoří obrovský počet pórů, takže celková plocha jejich stěn 

(vnitřní povrch) dosahuje velmi značných hodnot a je příčinou velké adsorpční kapacity 

aktivních uhlíkatých minerálů. Plocha vnějšího povrchu je ve srovnání s plochou vnitřního 

povrchu prakticky zanedbatelná. Vedle stanovení plochy povrchu aktivního uhlíkatého 

materiálu je tedy důležitým kritériem pro hodnocení tohoto sorbentu i pórovitosti. Mírou 

pórovitosti je rozuměn celkový měrný objem pórů, tj. objem pórů v jednom gramu 

absorbentu (12). Rozdělení pórů dle velikosti je uveden v tabulce 4. 

 

Tab. 4 Rozdělení pórů podle jejich velikosti dle IUPAC(12) 

Typ póru Velikost póru 

Mikropóry < 2 nm 

Mezopóry 2 – 50 nm 

Makropóry 50 – 7500 nm 

Hrubé póry > 7500 nm 
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Schématické zobrazení částice sorbentu je na obr.8 

 

 

                

 

                                     

 

 

 

Obr. 8: Ukázka pórů ve vzorku uhlíkatého sorbentu ( 13  ) 

 

 

4.1.1 MODIFIKACE  UHLÍKATÝCH  SORPČNÍCH  MATERIÁL Ů 

      Mikroporézní uhlíkaté materiály jsou vhodné pro plyny, zatímco sorbenty 

s širokou distribucí pórů jsou vhodné pro organické molekuly a toxiny. Protože v sorpčním 

procesu hrají roli specifické interakce mezi adsorbentem a adsorbátem, pak je nutno vzít 

v úvahu chemické vlastnosti povrchu. U aktivního uhlíku hraje významnou roli přítomnost 

heteroatomů jako je N a O. Jejich původ je dán výchozí látkou, karbonizačním i 

aktivačním procesem. Heteroatomy existují ve formě kyselých, zásaditých nebo 

neutrálních skupin.  Delokalizované pí-elektrony aromatických kruhů a nenasycené vazby 

rovněž přispívají k bazicitě uhlíkatých materiálů (14). 

                   Sorpční vlastnosti materiálů jsou charakterizovány dvěma základními 

parametry: sorpční kapacita a selektivita. V dalším se zaměřím blíže na ovlivňování 

selektivity uhlíkatých sorbentů.  Komerční uhlíkaté sorbenty se vyznačují většinou velkým 

povrchem. Chemický charakter čistého uhlíkatého povrchu se vyznačuje minimální 

chemickou sorpcí. Její zvýšení podpoříme modifikací povrchu vnášením různých 

funkčních skupin.  Nejjednodušší případ modifikace je oxidační nabourání atmosférickým 

kyslíkem při vyšších teplotách. Tomuto procesu snáze podléhá uhlíkatý materiál s nižším 

strukturním uspořádáním.  Výskyt funkčních skupin na povrchu je ovlivněn použitým 

oxidačním činidlem.  Představa uhlíkatého povrchu po oxidačním nabourání je uvedeny na 

obr. 9. 
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Obr. 9: Představa o chemické struktuře oxidací nabouraného uhlíkatého povrchu (12) 

 

Aktivovaný uhlík je znám jako adsorbent pro plyny a páry. Aplikační oblast závisí 

na vlastnostech adsorbované molekuly. Pro fyzikální sorpci je rozhodující velikost a objem 

pórů. Chemickou sorpci umožňuje modifikace povrchu (zavedení vhodných skupin) nebo  

impregnace povrchu vhodnou látkou, která vykazuje afinitu k sorbátu.. Publikované 

výsledky ukazují na změny v sorpčních vlastnostech uhlíkatých sorbentů vůči H2S, SOx , 

NOx a acetaldehydu zavedením dusíku (14). 

            Vzhledem ke kyselým vlastnostem oxidu uhličitého přichází v úvahu jako vhodný 

sorbent uhlíkatý materiál obohacený o bazická centra. Jako vhodné se pro tento účel jeví 

aminy. Sorbenty obsahující aminoskupiny již nalezly uplatnění při odstraňování oxidu 

uhličitého ze vzduchu při kosmických letech, v ponorkách i letectví (15-17).  Reakce 

aminů s oxidem uhličitým naznačují níže uvedené rovnice. 

 

1. reakce za vzniku zwitterionů: 

                                                                       [8] 
            
            2. tvorba karbamátů: 

                                               [9] 
            3. Protonace aminů:   

                                                [10]   
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        Obohacení sorbentu o dusík a dusíkaté skupiny lze dosáhnout v zásadě čtyřmi 
cestami: 

 
1. Vycházet při pyrolýze ze surovin s vysokým obsahem dusíku (12, 26,27)      

2. Provádět pyrolýzu, popřípadě aktivaci sorbentu v atmosféře bohaté na 

amoniak ( 18,20,22) 

3. Impregnovat porézní sorbent látkou obsahující příslušné skupiny (19,21) 

4. Chemicky modifikovat uhlíkatý sorbent ( 23,24 ). 

 

 
Plaza a spol. (18) připravovali uhlíkaté sorbenty z levných zbytků biomasy (olivové 

pecky) aktivací za přítomnosti amoniaku. Získané sorbenty vykazovaly vysokou afinitu k  

CO2. 

 
  Stejný tým dále připravil série sorbentů imobilizací kapalných aminů na povrchu 

částečně hydroxylovaného mezoporézního oxidu hlinitého. Afinita sorbentů k CO2 a 

termická stabilita sorbentů byla studována pomocí termogravimetrie. Ukázalo se, že 

imobilizace aminů na povrchu anorganického nosiče vede ke zvýšení jejich termické 

stability. Alumina impregnovaná diethylentriaminem vykazovala nejvyšší adsorpci CO2 

v celé testovaném  rozsahu teplot(19). 

            Pevida a spol.(20) zaváděli dusíkaté funkční skupiny působením plynného 

amoniaku  při teplotách v rozsahu 200-800 °C . Cílem bylo zlepšení selektivity a adsorpční 

schopnosti sorbentů vůči CO2. Sorbenty byly charakterizovány pomocí texturních 

parametrů a chemického složení. Jejich povrch byl zkoumán pomocí teplotně 

programované desorpce testy a rentgenové fotoelektronové spektroskopie. Aktivita 

sorbentu byla stanovena pomocí termogravimetrie na základě změn hmotnosti sorbentu 

vystaveného působení CO2. 

 
            Úspěch zachytávání CO2 s pevnými sorbenty je závislý na rozvoji 

nízkonákladových sorbentů s vysokou selektivitou k CO2 a vysokou adsorpční kapacitou. 

Imobilizované aminy spojují výhody kapalných aminů používaných v absorpčních 

procesech s lepší manipulovatelností a omezením koroze. Byly použity různé alkylaminy a 

komerční aktivní uhlí jako nosič. Impregnace aminem zvýšila bazicitu a obsah dusíku 

v uhlíkatém materiálu.  Avšak drasticky redukuje objem mikropórů, jež jsou odpovědné za 

fyzikální sorpci (21). 
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Przepiorki a spol.(22) studoval ovlivnění adsorpčních schopností komerčně 

dostupného aktivovaného uhlíku CWZ-35 jeho předběžnou úpravou s použitím amoniaku 

při teplotách v rozmezí 200 do 1000 °C. FTIR potvrdila přítomnost dusíkatých skupin 

v amoniakem ošetřených uhlíkatých materiálech. Adsorpční vlastnosti byly sledovány 

pomocí termogravimetrické analýzy. Aktivní uhlí upravené reakcí s amoniakem prokázalo 

zřetelné zlepšení adsorbce CO2. 

 
 
            Byly  studovány fyzikálně chemické vlastnosti a povrchová struktura uhlíkatých 

materiálů získaných  chemickou modifikací komerčního aktivního uhlí. Předběžně 

demineralizované aktivní uhlí bylo modifikováno  kyselinou dusičnou  a působením 

amoniaku na oxidované uhlí.  Byla provedena termogravimetrická analýza a kvantitativní 

stanovení povrchových skupin pomocí acidobazické titrace. FTIR spektra (transmisní) a 

rentgenová fotoelektronová  spektra (Cls, a Nls) poskytly informace o změnách povrchu 

vlivem modifikací (23). 

 
 

Jansen a Bekkum (24) podrobili uhlíkaté sorbenty  působení  amoniaku a amoniaku 

ve směsi s kyslíkem při teplotách 200 až 420°C.  Byly zjištěny změny chemické struktury 

povrchu.   Přítomnost imidových, amidových a laktamových skupin na  površích byla 

prokázána použitím metod FTIR, spojenou technikou TPD- MS a acidobazickou titrací. 

Vysoký efekt  včlenění dusíku do povrchové struktury byl dosažený pro aminoxidaci.  

 
 

           Pro přípravu uhlíkatého  sorbentu  s obsahem  dusíkatých skupin byl použit rovněž 

antracit. Bylo odzkoušeno několik metodik povrchové úpravy, včetně tepelného 

zpracování NH3 a impregnace polyethylenaminem (25). 

              K získání uhlíkatých sorbentů  se zvýšeným obsahem dusíkatých funkčních 

skupin byly rovněž použity močovino-formaldehydové a melamin- formaldehydové 

pryskyřice (26,27). Při výrobě aktivovaných uhlíkatých vláken se vychází zase 

z polyakrylonitrilových vláken bohatých na dusík (12). 
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Zavedení aminoskupiny na uhlíkatý povrch není jednoduché. Předpokládá to, aby 

se  na povrchu  nacházely nebo úpravou byly vneseny vhodné reaktivní skupiny. Jednou 

z možností může být oxidace, čímž rozumíme zavádění kyslíkatých skupin do vnitřní 

struktury materiálů. Ve své podstatě jde o to, aby se působením vhodného oxidantu 

narušila povrchová uhlíkatá struktura a navázaly se do ní kyslíkaté skupiny. Jako vhodné 

oxidanty lze použít kyselina dusičná, manganistan draselný, dichroman draselný, peroxid 

vodíku (28-30). 

Oxidací vzniklé karboxylové a fenolické skupiny mohou dále reagovat s vhodným 

činidlem obsahujícím aminoskupinu (31). Takovým činidlem mohou být halogenamoniové 

soli. Použití soli umožňuje vedle chránění aminoskupiny provést reakci ve vodném 

prostředí. Reakci činidla s kyslíkatými skupinami na uhlíkatém materiálu vystihují tyto 

reakce: 

                 [11,12] 

 

4.2  POPÍLEK JAKO SORPČNÍ MATERIÁL 

   Popílek se sám o sobě vyznačuje určitými sorpčními vlastnostmi, jejichž nositelem 

je anorganický podíl i zbytkový nespálený uhlík. Na základě literární rešerše jsem zjistil, 

že v zásadě existují tři cesty, jak zvýšit jeho sorpční aktivitu: 

            a) úprava anorganického podílu popílku 

            b) úprava povrchu uhlíkatého zbytku popílku 

            c) impregnace popílku látkou s vysokou afinitou k sorbentu. 

 

Úletový popílek byl modifikován hydrotermálně pomocí hydroxidu sodného. 

NaOH. Výsledný produkt vykazoval 8 násobný nárůst povrchu. Primární krystalická 

složka úletového popílku identifikována pomocí X-difrakce byla hydroxysodalit 

(Na6Al 6Si6O24.8H2O). Adsorpční experimenty ukázaly, že modifikovaný popel adsorboval 

kationové barvivo (methylenová modř) ve větším rozsahu než aniontové barvivo 

(alizarinsulfonát). Adsorpční kapacita pro methylenovou modř narostla 10x  (32). 
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Sorbenty pro polosuchý odsiřovací proces (FGD) byly syntetizovány smísením 

uhelného úletového popílku, oxidu vápenatého a síranu vápenatého ve vodném prostředí 

(33). Studiem kinetiky adsorpčních dějů na površích popílků z různých elektráren 

s použitím termogravimetrické analýzy se zabýval Biernacki a spol. (34). 

  Popílek z elektrárny v Gdaňsku byl modifikovaný pomocí NaOH, NH4HCO3, 

ethylendiamintetraoctové kyseliny. Strukturní studium produktů ukázalo, že hydroxidem 

sodným modifikovaný popílek vykazoval ve svých anorganických podílech strukturní 

podobnost se zeolity (35).  

             Gray a spol. (31) studoval sorpci oxidu uhličitého na chemicky modifikovaném 

elektrárenském popílku pomocí infračervené spektrometrie.  
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5 METODY HODNOCENÍ SORBENT Ů 

 Nejdůležitější je použití metod charakterizujících sorpční vlastnosti. Ty lze rozdělit 

na metody porozimetrie  a sorpční metody. Dále jsou to metody studující texturu sorbentu. 

Mezi ně patří různé metody mikroskopie. Studium chemického složení lze provádět řadou 

instrumentálních a chemických metod. Dále stručně pojednám o nejdůležitější z nich. 

5.1 SORPČNÍ METODY 

Podrobně jsem o těchto metodách jsem již dříve (kap. 4 ). Zde dále uvedu jen 

přehled ostatních metod charakterizace uhlíkatých povrchů. 

 

5.2  MIKROSKOPICKÉ METODY   

Mikroskopické metody spolu s rentgenovou a elektronovou difrakcí poskytují 

informace o textuře uhlíkatého povrchu.  Mikroskopie rozliší dva objekty, pokud nebudou 

od sebe blíže, než je ½ vlnové délky použitého světla. Pro viditelné světlo s průměrnou 

vlnovou délkou  λ = 500 nm  je λ/2 = 250 nm. Pro elektronový paprsek s vlnovou délkou   

λ = h/m činí rozlišovací schopnost λ/2 = 0,002 nm. Toto je ovšem jen teoretická hodnota. 

Praxe je mnohem horší (36). 

     

5.2.1 OPTICKÁ MIKROSKOPIE 

Principem optické mikroskopie je elektromagnetické záření v rozmezí vlnových 

délek zhruba od 180 nm do 1300 nm. Při identifikaci vzorku odchází k  interakci 

elektromagnetického záření se vzorkem. (37). 
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5.2.2 ELEKTRONOVÁ  MIKROSKOPIE  (TEM a SEM) 

Použití elektronové mikroskopie umožňuje sledování objektů o velikosti desítek 

nm. Základní techniky jsou transmisní elektronová mikroskopie a skenovací elektronová 

mikroskopie. Rozdíl vyplývá z obr.10. 

 

  

               .                            

 

Obr. 10: Techniky TEM a SEM (38). 

 

5.2.3 MIKROSKOPIE ATOMÁRNÍCH SIL ( AMF) 

              Základem AFM je velmi ostrý hrot, který je upevněn na ohebném nosníku (angl. 

Cantilever). Během měření se hrot pohybuje po povrchu vzorku v pravidelném rastru 

(skenuje) tak,  že výška druhého konce nosníku je konstantní. Je-li povrch vzorku nerovný, 

má nosník v různých místech vzorku různou velikost ohnutí a sledováním  závislosti 

ohnutí na poloze na vzorku můžeme sestavit jeho zvětšený obraz (39). 
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Obr. 11: Princip AMF (39) 

 

5.3  RTG DIFRAKCE (40) 

Rtg-práškové difrakční techniky se používají jako nedestruktivní metody pro 

hodnocení krystalických fází. Principem této metody je, že k rtg-difrakci dojde díky 

interakci monochromatického renntgenového paprsku s látkou, za vzniku rozptýleného 

záření. Během této interakce nedochází k absorpci, což tuto metodu odlišuje od ostatních 

spektrálních metod. Rentgenové záření se skládá ze dvou složek záření a to spojitého a 

charakteristického.  

Spojité záření vzniká v Rentgenově trubici při prudkém zabrzdění elektronů na 

antikatodě. Při tom dochází zčásti k uvolnění energie, která se přemění na záření.  

Charakteristické záření vzniká rovněž při zabrzdění rychle letících elektronů na 

antikatodě.  Ke vzniku  může dojít jen tehdy,  když letící elektron má dostatečnou energii 

k tomu, aby z některé vnitřní vrstvy vytrhnul jiný elektron. Tím ve vrstvě vznikne díra, 

která se zaplní následujícím elektronem z vyšší vrstvy.  

 

Při odrazu paprsku rentgenového záření od reflektujících ploch, jak je ukázáno na 

obr.12,. dochází k interferenci, je-li splněna tz. Braggova podmínka [5]: 

                                                  λ⋅=Θ⋅⋅ nd sin2 ,                                                     [5] 
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d je mezirovinná vzdálenost, Θ je difrakční úhel (theta), n je celé číslo vyjadřující, o 

kolik násobků vlnové délky je jeden paprsek vůči druhému zpožděn (řád interference resp. 

difrakce), λ je vlnová délka rentgenového záření. 

 

                                 

   Obr.12: Princip difrakce rentgenového záření ( 40) 

 

Z Braggovy rovnice se získají informace o krystalické struktuře a vzdálenostech 

reflektujících ploch. Výskyt rovin polycyklických aromatických seskupení podobných 

grafenovým rovinám v grafitu, na kterých dochází k difrakci rengenového záření a 

přiřazení mřížkových parametrů u uhelné struktury, je uveden na obr.13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Obr.13:  Mřížkové parametry struktur podobných grafitu (12) 

Typické difraktogramy uhlíkatých materiálů jsou uvedeny na obr.14. 
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Obr 14: Rtg difraktogram uhlíkatých materiálů (12) 

5.4 CHEMICKÉ SLOŽENÍ  POVRCH Ů 

            Chemické složení povrchů můžeme sledovat řadou metod, které můžeme rozdělit 

na instrumentální a chemické. 

             K instrumentálním patří zejména techniky infračervené spektrometrie (DRIFTS), 

rentgenové fluorescenční spektrometrie , rentgenová fotoelektronová spektrometrie (XPS), 

elektronová mikrosonda a metody termické analýzy, v poslední době zejména ve spojení 

s infračervenou a hmotnostní spektrometrii. 

             Chemické metody jsou založeny na sledování reaktivity povrchu vůči specificky 

působícím činidlům. 
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5.4.1 INFRAČERVENÁ SPEKTROSKOPIE 

Patří mezi spektroskopie sloužící pro identifikaci organických látek a k určení 

funkčních skupin ve zkoumané látce.   Principem metody je absorpce infračerveného 

záření při průchodu vzorkem, při níž dochází ke změnám rotačně vibračních energetických 

stavů molekuly v závislosti na změnách dipólového momentu molekuly. Fotony záření o 

vhodné energii jsou schopny vybudit molekuly látky do vyšších rotačně vibračních 

energetických stavů. Analytickým výstupem je infračervené spektrum, které je grafickým 

zobrazením funkční závislosti energie, většinou vyjádřené v procentech transmitance (T) 

nebo jednotkách absorbance (A) na vlnové délce dopadajícího záření (41,42). 

               Pro studium povrchů se osvědčila technika DRIFTS ( diffuse reflectance infrared 

Fourier transform spectroscopy ), která byla použita rovněž pro studium  sorpce na 

popílcích (obr.15). 

 

Obr.15:    Sledování sorpce na uhlíkatém povrchu metodou DRIFTS  (31) 
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5.4.2  RENTGENOVÁ FOTOELEKTRONOVÁ SPEKTROSKOPIE 

(XPS) 

Základem je fotoelektrický jev. Měkké rentgenové záření excituje vazebné 

elektrony. Jejich energie je ovlivněna chemickým okolím. Vazebná energie Evaz je 

specifická: 

 

                                                                Evaz = hυ - Ekin                                                                   [13] 

 

Studium povrchu uhlí po oxidaci různými činidly studovali pomocí XPS Pietrzak a 

spol.(43). Ukázka typického spektra dusíku po separaci píků je uveden pro ilustraci na 

obr.16. 

 

Obr.16: XPS dusíkatých skupin (N1s píky) na povrchu uhlí (43) 

 

XPS  byla použita ke studiu ropných koksů (44). Byly sledovány formy výskytu 

síry. Na obr. 17 je ukázka spektra s přiřazením sirných skupin. 
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Obr.17:  XPS sirných skupin v ropném koksu (44) 
 

5.4.3 TERMICKÁ ANALÝZA (45) 

Termická analýza je jedna s  destruktivních metod, která se používá ke studiu 

tepelně nestabilních fází. Zahrnuje více  technik spadajících pod tento název, z nichž 

nejrozšířenější jsou : 

• diferenční termická analýza (DTA) – metoda zahrnující  změny tepelného zbarvení 

reakcí 

• termogravimetrie (TG) – sledují se hmotnostní změny. Jsou-li tyto hmotnostní 

změny sledovány jako derivace úbytku hmoty v závislosti na teplotě je uvedena 

metoda nazývána diferenciální termická analýza (dále DTG). 

 

Z dalších je to metoda zvaná EGA, která využívá analýzy uvolněného plynu a 

dilatometrie,  což je  metoda sledující změny při zahřívání anebo ochlazování vzorku (59). 

 

Termogravimetrie je metoda, jak už bylo uvedeno, založená na sledování změn 

hmotnosti zkoumaného vzorku při ohřevu. Výstupem metody je termogravimetrická 

křivka, která zaznamenává úbytek hmoty v závislosti na dané teplotě. 

 

• Izotermní TG – zahřívá-li se vzorek při procesu za konstantní teploty pak 

hovoříme právě o izotermní termogravimetrické analýze. V izotermním provedení 
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je vzorek nejprve zahřát na zvolenou teplotu a poté se sleduje hmotnost vzorku 

v závislosti na čase. 
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Obr. 18: Ukázka výstupu TG analýzy 

 

• Neizotermní TG – je opakem izotermní v tom slova smyslu, že se vzorek při 

procesu buďto rovnoměrně zahřívá nebo ochlazuje, takže hmotnost vzorku je 

sledována právě v závislosti na tomto ohřevu nebo ochlazování. 

 
 

5.5 CHEMICKÉ METODY STUDIA AKTIVNÍCH CENTER 

 
Uhlíkatý povrch v závislosti na přítomných cizorodých funkčních skupinách může 

vykazovat jak kyselé, tak zásadité vlastnosti. Kyselé vlastnosti povrchu jsou způsobené 

zejména přítomností karboxylových skupin. Ty se mohou vyskytovat ve volné formě (jako 

COOH) nebo formě vázané jako cyklický anhydrid, laktony nebo laktoly (46), jak je 

uvedeno na obr. 19. 

 

 
       Obr.19:  Výskyt karboxylových skupin v cyklické formě (46) 
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                Nositelem kyselých vlastností jsou rovněž fenolické skupiny. Acidita dané 

funkční skupiny závisí jak na jeho chemickém prostředí (přítomnosti a pozici dalších 

substituentů), tak na velikosti a tvaru polyaromatických  vrstev. Hodnoty pKa se pohybují 

v širokém rozmezí. Např. u fenolů se obvykle  pohybují mezi 10 a 12, u aromatických 

karboxylových kyselin v rozmezí 3,5 – 10,5 (47) a mohou být stanoveny acidobazickou 

titrací. Přímé stanovení však není možné,  neboť díky složité porézní struktuře uhlíkatého 

materiálu jsou tyto skupiny obtížně dostupné pro titrační činidlo. Roli tu hraje nejen 

pomalá difúze v tenkých pórech,  ale rychlost reakcí hydrolytického rozpojování 

kruhových struktur (anhydridů, laktolů a laktonů).  Ustavení acidobazické rovnováhy 

nastává až za dlouhou dobu. Proto je třeba použít nepřímou titraci.  Na zkoumaný  vzorek 

se nechá  působit titrační činidlo v přebytku po dostatečně dlouhou dobu (24 hodin) a poté 

se stanoví jeho přebytek. Pro stanovení kyselých skupin se použije roztok hydroxidu 

sodného známé koncentrace (obvykle c=0,05 mol/l) a přebytek se stanoví titrací kyselinou 

chlorovodíkovou. Stanovení zásaditých skupin se provede opačným postupem. Boehm 

(18) použil k rozlišení kyslíkatých skupin neutralizace s roztoky NaHCO3, Na2CO3, NaOH, 

EtONa.  Kyslíkaté skupiny byly přitom identifikovány jinými chemickými metodami 

používanými v organické skupinové analýze (48).   

           Rozdíly v kyselosti různých typů funkčních skupin jsou dostatečně velké, aby 

mohly být rozlišeny jednoduchou metodou titrace. Například rozdíl ve spotřebě  NaOH a 

Na2CO3  odpovídá slabě kyselým fenolickým skupinám.  

           Při studiu acidobazického chování oxidovaných grafitů byly nalezeny čtyři typy 

kyselých míst s rozdílnou kyselostí. Dle klesající kyselosti odpovídaly první dva typy 

karboxylovým skupinám rozdílné kyselosti, třetí fenolickým skupinám a čtvrtá 

pravděpodobně karbonylovým skupinám (46). 

Zatímco charakter kyselých povrchových míst je poměrně dobře prozkoumán, 

původ bazického povrchu je stále předmětem diskuse. Postupná titrace prokázala existenci 

tří vrcholů distribuční křivky pKb. Jedním z  vysvětlení pro bazické chování uhlíkatých 

povrchů může být π-bazicita separovaných grafénových vrstev. Nicméně tato bazicita je 

poměrně slabá.  Ukazuje se, že bazicita může být způsobena přítomností kyslíku 

v pyronových strukturách na okraji polyaromatických vrstev grafénu. Bazicita pyronů 

může být ovlivněna přítomnosti dalších skupin (např. karbonylů) (48).  
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6 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

              Cílem experimentální práce bylo navrhnout a ověřit postup přípravy sorbentů 

modifikací uhlíkatého podílu v popílcích a stanovit základní vlastnosti získaných produktů. 

Studiu popílků předcházelo ověření postupu na čistém uhlíkatém materiálu – komerční 

aktivní uhlí. Vzorkovou základnu tvořily popílky z energetických zařízení 

v moravskoslezském regionu (tab.5). 

Tab.5  Vzorková základna 

TYP UHLÍKATÉHO 

SORBENTU 

DRUH UHLÍKATÉHO 

SORBENTU 

PŮVOD 

UHLÍKATÉHO 

SORBENTU 

AKTIVNÍ UHLÍ  Aktivkohle für  Chromatographie 

 

Merck (Art.9631)  

POPÍLKY  

P 02 Vysokoteplotní popílek     Elektrárna 

P 04 Vysokoteplotní popílek     Elektrofiltry  

P 05 Vysokoteplotní popílek     Elektrofiltry 
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Postup úpravy vystihuje schéma na obr. 20 

  

 

 

Obr. 20: Experimentální schéma úpravy popílků 

 

Experimentálně jsem ověřoval postup založený na vnesení aminoskupiny na povrch 

uhlíkatého materiálu. K tomu jsem využil převedení kyslíkatých skupin na povrchu reakcí 

s chlorpropylaminem na příslušné aminoderiváty (obr.21). 
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Obr.21: Princip jednostupňové chemické modifikace uhlíkatého povrchu  

 

 

Princip provedené modifikace je přehledně uveden na obr. 21. Vlastní  chemické 

modifikaci povrchu předcházelo zvýšení koncentrace kyslíkatých skupin na povrchu 

uhlíkatého podílu. Za tímto účelem jsem odzkoušel několik oxidačních postupů.  U popílku 

byl v prvním kroku úpravy snížen obsah anorganického podílu, aby byl omezen jeho vliv. 

K odstranění anorganiky jsem použil loužení popílků ve směsi kyselin (HF, HCl a HNO3). 
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6.1 POUŽITÉ CHEMIKÁLIE 

• Kyselina chlorovodíková, p.a. (normanal, c = 0,1 mol/l, lachema) 

• Kyselina fluorovodíková, čistá (40%, Spolek pro chemickou a hutní výrobu, Ústí 
nad Labem) 

• Hydroxid sodný, p.a. (Penta) 

• Kyselina dusičná, p.a., 65%  (Lachema n.p Brno) 

• Hydrochlorid 3-chlorpropylaminu (SIGMA-ALDRICH) – CPAHCL 

• Hydroxid draselný, p.a. (normanal, c = 0,01 mol.l-1 Lachema) 

• Amoniak, p.a. (26%, Penta)   

• Uhlíkatý sorbent  Aktivkohle für Gaschromatographie (Merck, art. 9631) 

• Kyselina sírová, p.a . 96% (Lachema) 

• Hydrogenuhličitan sodný ,p.a.  (Lachema) 

• Uhličitan sodný bezvodý , p.a.  (Lachema) 

• Peroxid vodíku (30%)  (Penta)  

• Dichroman draselný, p.a. (Lachema) 

• Peroxodisíran draselný, p.a. (Lachema) 

• Kyselina šťavelová bezvodá, p.a.(SIGMA-ALDRICH) 

• Redestilovaná voda (připravená na katedře chemie). 
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6.2 ÚPRAVA AKTIVNÍHO UHLÍ 

6.2.1 OXIDACE POMOCÍ HNO3 

Oxidace za laboratorní teploty 

 

Provedl jsem oxidaci vzorků uhlíkatého sorbentu s HNO3 různé koncentrace (po 

ředění: 1:1 a 1: 2) a při rozdílné době působení (22 hod., 30 hod.) za laboratorní teploty. 

Oxidace jsem prováděl v 100-200 ml erlenmayerových baňkách s magnetickým mícháním. 

Navážil jsem 0,5 g (s přesností 0,0001 g) a postupně dispergoval za míchání v oxidačním 

roztoku o objemu 75 ml. Dané vzorky jsem ponechal reagovat za míchání po určenou 

dobu. Poté jsem vzorky odfiltroval na fritě a dokonale promyl redestilovanou vodou. Dále 

jsem vzorky ponechal stát přes noc pod destilovanou vodou a příští den znovu promyl. Po 

důkladném promytí redestilovanou jsem vzorky nechal vysušit při 105°C za redukovaného 

tlaku (vodní vývěva) do konstantní hmotnosti a zvážil na analytických vahách.Produkt 

jsem přechovával v exsikátoru. 

 

Oxidace za  zvýšené teploty 

 

Oxidaci jsem prováděl v baňce opatřené zpětným chladičem při zvýšené teplotě 

(60°C). Postup a navážky byly stejné jako u oxidace za laboratorní teploty (viz předchozí 

postup). Reakční doba  byla 4 hodiny  a odzkoušel jsem reakci s HNO3 se zředěním 1:1 a 

1:2.   

6.2.2 OXIDACE POMOCÍ PEROXIDU VODÍKU 

Oxidace jsem provedl ve 200 ml erlenmayerově baňce optřené magnetickým 

míchadlem za laboratorní teploty ve 30 ml 30% peroxidu vodíku. Navážka uhlíkatého 

materiálu byla 1 g. Reakci jsem nechal běžet  po dobu dvacet hodin. Po uplynulé době 

oxidace a dokonalém promytí redestilovanou vodou jsem vzorek vysušil při 105°C do 

konstantní hmotnosti. Následně jsem provedl stanovení kyselých skupin. Produkt jsem 

přechovával v exsikátoru. 
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6.2.3 OXIDACE DICHROMANEM  V KYSELÉM PROSTŘEDÍ 

Oxidaci jsem prováděl v erlenmayerově baňce o objemu 150 ml za labortorní 

teploty. Do baňky opatřené magnetickým míchadlem jsem navážil přesně 1 g  uhlíkatého 

materiálu a přidal 30 ml kyseliny chromsírové připravené rozpuštěním 30 g K2Cr2O7  ve 

200 ml konc.H2SO4. Po  oxidaci  jsem vzorek dokonale promyl redestilovanpou vodou a 

vysušil do konstantní hmotnosti při 105°C a přechovával v exsikátoru. Následně jsem  

provedl stanovení kyselých skupin. 

 

6.2.4  OXIDACE POMOCÍ  PEROXODISÍRANU 

Oxidaci jsem opět provedl ve 200 ml erlenmayerově baňce opatřené magnetickým 

míchadlem za laboratorní teploty po dobu dvacet hodin. K navážce 1 g aktivního uhlí jsem 

za míchání přidal 2 g peroxodisíranu draselného rozp. v 50 ml redestilované vody. Po 

uplynulé době oxidace a dokonalém promytí redestilovanou vodou jsem vzorek vysušil při 

105°C do konstantní hmotnosti a přechovával v exsikátoru. 

 

6.3 MODIFIKACE  NAOXIDOVANÉHO AKTIVNÍHO UHLÍ 

6.3.1  MODIFIKACE KYSLÍKATÝCH SKUPIN  ZAVEDENÍM 

AMINOSKUPINY 

          Naoxidované vzorky aktivního uhlí jsem podrobil derivatizaci pomocí 

hydrochloridu 3-chlorpropylaminu v prostředí KOH. Ke 2,5 g uhlíkatého materiálu v 250- 

ml  baňce opatřené magnetickým míchadlem jsem přidal  150 ml 10-3 CPAHCl (10-3 mol/l) 

a 50 ml KOH (c=10-2mol/l) a při laboratorní teplotě  míchal magnetickým míchadlem po 

dobu 1 hodiny. Pevnou fázi jsem poté odfiltroval pomocí filtru se skelnými vlákny a sušil 

při 105°C do konstantní hmotnosti a přechovával v exsikátoru. 

.  

  

 

 



 

42 
 

6.4  ÚPRAVA POPÍLK Ů 

6.4.1 ODSTRANĚNÍ JEMNÝCH PODÍLŮ 

Odstranění hrubého podílu probíhalo na sítovací třepačce (Analysette) se sítem 

s velikostí oka 0,071mm. Nadsítné a podsítné podíly byly zváženy.  

 

6.4.2 ODSTRANĚNÍ ANORGANICKÝCH PŘÍMĚSÍ                         

( DEMINARALIZACE) 

Na 50 g vysítovaného popílku  jsem  nechal  působit za míchání (teflonové 

míchadlo !) směs HCl/HNO3/HF v PE-lahvi (vzhledem ke kyselině fluorovodíkové)  při 

teplotě 60°C po dobu asi 4 hodin v digestoři. Směs kyselin byla v poměru 1:1:1  (15% 

HNO3, 20% HCl, 45% HF). Poté jsem opatrně ředil reakční směs jejím přidáváním do 

kádinky s destilovanou vodou a následně provedl  izolaci na Büchnerově nálevce. Filtrační 

koláč jsem promýval destilovanou vodou do neutrální reakce filtrátu. Posledním krokem 

bylo sušení při 105°C do konstantní hmotnosti. Produkt jsem přechovával v exsikátoru. 

 

6.5  MODIFIKACE POPÍLK Ů 

6.5.1 MODIFIKACE ZAVEDENÍM AMINOSKUPINY 

Na vysítovaných a demineralizovaných vzorcích popílků byla následně provedena 

derivatizace kyselých centrer, což znamená zavedení aminoskupiny na uhlíkatý povrch. 

K dané navážce materiálu jsem ve 250- ml  baňce opatřené magnetickým 

míchadlem přidal na 2,5 g popílku 150 ml 10-3 CPAHCl (10-3 mol/l) a 50 ml KOH (c=10-

2mol/l) a míchal při laboratorní teplotě po dobu 16 hodin. Pevnou fázi jsem odfiltroval 

pomocí filtru se skelnými vlákny a sušil při 105°C do konstantní hmotnosti. Vzorek jsem 

přechovával v exsikátoru. 
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6.6 CHARAKTERIZACE PRODUKT Ů 

6.6.1   SORPČNÍ VLASTNOSTI 

Sorpční analýza produktů modifikace uhlíkového sorbentu a elektrárenských 

popílků byla prováděna na katedře analytické chemie. Měření probíhalo na přístroji 

SORPTOMATIC series 1990, který slouží ke stanovení měrného povrchu pevných látek. 

Vyhodnocení křivek pak probíhalo v programu Advanced Data Processing. 

Distribuce mikro a mezo-pórů 

             K výpočtu bylo použito metody dle Horvatha a Kawazoe ( viz. kap.3.2 ), která je 

součástí programového vybavení výše uvedeného přístroje.  

 

TG – analýza 

Byla použita za účelem sledování účinnosti demineralizace popílků loužením 

kyselinami. Měření bylo provedeno na přístroji NETZSCH STA 409 EP. Vzorky (cca 10 

mg) byly zahřívány do 1000°C rychlostí ohřevu 10°C min-1 v kelímcích z α-Al 2O3 

v dynamické atmosféře vzduchu resp. argonu s průtokem 100 cm3 min-1.  

 Rovněž bylo odzkoušeno použití termogravimetrie pro sledování sorpce oxidu 

uhličitého na připravených sorbentech. K tomu bylo použito postupu z literatury (27).  

Vzorek byl nejprve zahříván pod inertní atmosférou (argon) na teplotu 100°C, aby byla 

odstraněna vlhkost,  poté byl  ochlazen na laboratorní teplotu a atmosféra byla přepnuta na 

oxid uhličitý (obr.22). Byly sledovány hmotnostní změny během několikahodinového 

působení oxidu uhličitého. 

 

Obr.22:  Průběh sorpčně-desorpčního stanovení afinity CO2 k sorbentu pomocí TG(19 ) 
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6.6.2 RTG-DIFRAKCE 

Pro sledování anorganických podílů v popílcích byla  použita prášková rentgenová 

difrakční analýza. Vzorky byly homogenizovány rozetřením v achátové třecí misce. Pro 

účely analýzy byl práškový materiál rozetřen v ethanolu a vložen na podložku 

z bezdifrakčního křemíku. Analýza byla provedena na přístroji Bruker D8 Advance typ 

(theta/2theta) vybaveném pozičně citlivým detektorem VANTEC. 

6.6.3 FTIR 

Na katedře analytické chemie a zkoušení materiálů FMMI byla provedena analýza 

produktů modifikace popílků a aktivního uhlí na přístroji FTIR ThermoNicolet s použitím 

techniky KBr. Poměr navážky sorbentu ke KBr byl 1: 100. Byla sejmuta přehledná spektra 

v rozsahu vlnočtů 650 – 4000 cm-1. 

 

6.6.4 STANOVENÍ  KYSELÝCH  A  ZÁSADITÝCH  SKUPIN 

                             Provedl jsem acidobazickou titrací dle Boehma (kap.5.5). Potenciometrická 

titrace byla prováděna na  přístroji pH metr  značky MULTI 340 s kombinovanou 

skleněnou- kalomelovou elektrodou THETA. 

 

Stanovení kyselých skupin 

                0,1 g přesně naváženého pevného vzorku ke stanovení jsem smíchal s 50 ml 

roztoku hydroxidu sodného (c=0,05 mol/l) a nechal třepat po dobu 24 hod. při laboratorní 

teplotě. Pevný zbytek jsem poté odstranil filtrací s použitím papírového filtru (modrá 

páska). Filtrát jsem podrobil titraci odměrným roztokem HCl (c=0,05 mol/l). Titrační 

křivky byly vyneseny jako ∆pH/∆V oproti spotřebě titračního činidla. Bod ekvivalence byl 

odečten jako maximum.  

 Roztok HCl byl připraven ředěním z normanalu, roztok hydroxidu sodného byl 

faktorizován pomocí kyseliny šťavelové. Výsledek jsem vypočítal pro průměr spotřeby 

titračního činidla ze dvou stanovení dosazením do vztahu [4]: 

     )()(. HClHClNaOHNaOHskkys VcfVcfn ⋅⋅−⋅⋅=⋅                                     [13] 

VNaOH ………objem předloženého NaOH (ml) 
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cNaOH ……...  molární koncentrace NaOH (0,05 mol/l) 

fNaOH………   faktor předloženého NaOH 

VHCl…………spotřeba HCl do bodu ekvivalence 

cHCl ………… molární koncentrace HCl (0,05 mol/l) 

fHCl…............ faktor  HCl 

 

 

Stanovení zásaditých skupin 

0,1 g přesně naváženého pevného vzorku ke stanovení jsem smíchal s 50 ml 

roztoku kyseliny chlorovodíkové (c=0,05 mol/l) a třepal po dobu 24 hod. při laboratorní 

teplotě. Pevný zbytek jsem poté odstranil filtrací s použitím papírového filtru (modrá 

páska). Filtrát byl podroben titraci odměrným roztokem NaOH (c=0,05 mol/l). Výsledek 

jsem vypočítal pro průměr spotřeby titračního činidla ze dvou stanovení dosazením do 

vztahu [14]. 

                                   )()(. NaOHlNaOHlHClHClskzás VcfVcfn ⋅⋅−⋅⋅=                           [14] 

Výsledek jsem přepočítal 1 g stanovovaného materiálu. 

 

Výpočet zásaditých skupin 

VHCl……… objem předložené HCl (ml) 

cHCl……….. molární koncentrace HCl (0,05 mol/l) 

fHCl………...faktor předložené HCl 

VNaOH……...spotřeba NaOH do bodu ekvivalence (ml) 

cHCl ………..molární koncentrace HCl (0,05 mol/l) 

fNaOH……… faktor předloženého NaOH 

 

Faktorizace odměrných roztoků HCl a NaOH 

Faktorizace odměrného roztoku NaOH 

Ve své práci jsem pro standardizaci NaOH použil kyselinu šťavelovou. Titrační 

stanovení bylo provedeno dle Mohra  s  přídavkem chloridu vápenatého a indikátorem 

methyloranž (50). 

                                (H2C2O4 )
. 2 H2O + CaCl2 → CaC2O4 + HCl                             [15] 

Roztok chloridu vápenatého musí reagovat neutrálně, o čemž se přesvědčíme 

přidáním jedné kapky roztoku methyoranže a  jedné kapky kyseliny chlorovodíkové 
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(c=0,05 mol/l) k 10 ml roztoku chloridu. Roztor se zabarví  do červené až hnědočervené 

barvy. 

Postup faktorizace: 

Do titrační baňky jsem předložil 10 ml standardního roztoku kyseliny šťavelové 

s několika kapkami methyloranže, který byl  připraven ředěním normanalu na přesnou 

koncentraci c=0,05 mol/l. Byretu objemu 50 ml jsem doplnil roztokem hydroxidu 

k faktorizaci. Provedl jsem titraci do změny barvy indikátoru do žluta. Před bodem 

ekvivalence jsem do titrační baňky přidal 10 ml roztoku chloridu vápenatého, čímž se 

roztok  zakalil vyloučeným  šťavelanem vápenatým. Poté jsem dokončli titraci do změny  

barvy. Stanovení jsem ještě dvakrát opakoval a průměrnou spotřebu jsem použil k výpočtu  

dle vzorce [16]:  

 

                                   [16] 

 

c (COOH )2  ...................koncentrace standardu (mol/l) 

V(COOH)2 ...................objem standardu  (ml) 

VNaOH  ......................     .spotřeba NaOH do bodu ekvivalence (ml) 

ft.................................... titrační faktor (ft= 2) 

Výpočet faktoru jsem provedl obvyklým způsobem dosazením do vzorce [17] 

                                            
c

c
f

´

´=                                                                                   [17]                                           

Faktorizace HCl 

Použil jsem faktorizovaný NaOH z předešlé titrace jako standard a provedl alkalimetrické 

stanovení dle rovnice [18] 

                                 HCl   +    NaOH     =     NaCl  +    H2O                                          [18] 

Jako indikátor jsem použil methyloranž. Výsledek stanovení jsem vypočetl ze vztahu [19] 

ze tří opakovaných stanovení : 

                                          
HCl

NaOHNaOH
HCl V

Vc
c

×
=

´
´                                                               [19]    

 c NaOH  .....................koncentrace standardu (mol/l) 

 VNaOH ......................objem standardu  (ml) 

 VHCl .........................spotřeba HCl do bodu ekvivalence (ml)  

 

( ) ( )
NAOH

t
NaOH

V

fCOOHVCOOHc
c

⋅⋅
= 22´
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                Faktor f jsem vypočetl obvyklým způsobem ye vzorce [20]                                     

                                                   
c

c
f

´

´=                                                                            [20] 

c HCl ………………………přibližná molární koncentrace nefaktorizovaného roztoku (mol/l)  

6.6.5 STANOVENÍ KYSLÍKATÝCH SKUPIN  

Titrační stanovení umožňuje rozlišit charakteristické kyslíkaté skupiny na základě 

reakcí s v NaOH, Na2CO3, NaHCO3. 

Stanovení jsem prováděl postupem jako u stanovení kyselých center popsaným  

v kap. 6.6.4 s tím rozdílem, že místo třepání s roztrokem NaOH jsem  provedl třepání s 

Na2CO3, NaHCO3.  Další postup byl stejný. Výpočet výsledku byl proveden dosazením 

spotřeby titračního činidla (HCl) do níže uvedených vztahů: 

                     )()( 33. HClHClNaHCONaHCOskkys VcfVcn ⋅⋅−⋅=                          [21]                                                   

                     )()( 3232. HClHClCONaCONaskkys VcfVcn ⋅⋅−⋅=                          [22]    

VNaHCO3…………… objem předloženého roztoku NaHCO3 (ml) 

V Na2CO3……….objem předloženého roztoku Na2CO3 (ml) 

c NaHCO3………….     molární koncentrace NaHCO3 (0,05 mol/l) 

c  Na2CO3 ……….. molární koncentrace NaHCO3 (0,05 mol/l) 

VHCl……… …….spotřeba titračního činidla do bodu ekvivalnce (ml) 

cHCl……….. ……molární koncentrace titračního činidla (0,05 mol/l) 

fHCl………............faktor titračního činidla 

 

Přiřazení typu kyslíkatých skupin titračním činidlům jsem provedel dle literatury (48), jak 

je uvedeno na obr.24. 

 

Obr.23:   Přiřazení typů kyslíkatých skupin (zpracováno dle (48) 
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7 DISKUSE A VÝSLEDKY 

Jako modelová látka pro posouzení reaktivity uhlíkatých povrchů byl zvolen 

komerční uhlíkatý sorbent (Aktivkohle für  Chromatographie Merck,Art.9631). S ním jsem 

provedl oxidace pomocí řady oxidovadel a za různých reakčních podmínek (doba kontaktu 

s oxidovadlem, teplota, koncentrace oxidovadla. Výtěžnost těchto reakcí uvádím v tab. 6. 

 

Tab. 6  Oxidace aktivního uhlí 

VZOREK OXIDOVADLO DOBA(h) PODMÍNKY(°C) VÝT ĚŽNOST(%) 

C1 30% HNO3 22 20 190,3 

C2 30% HNO3 30 20 181,6 

C3 15% HNO3 22 20 194,3 

C4 15% HNO3 30 20 171,3 

C5 30% HNO3 4 60 203,3 

C6 15% HNO3 4 60 167,8 

 

 

Z tabulky je zřejmé, že oxidace kyselinou dusičnou vedla ke zvýšení hmotnosti u 

všech vzorků uhlíkatého materiálu. Nejlepší výtěžnost má aktivní uhlí oxidované ve 30% 

kyselině za zvýšené teploty. Oproti tomu nejnižší výtěžnost mělo aktivní v 15% kyselině  

při stejných podmínkách. Produkty oxidace byly podrobeny stanovení bazických a 

kyselých center titrační metodou dle Boehma. Výsledky uvádím v tab. 7. 

 

Tab. 7  Obsah kyselých a zásaditých center po  oxidaci v HNO3 

Vzorek č Spotřeba HCl 

[ml] 

nkys. 

[mmol/g] 

Spotřeba NaOH 

[ml] 

nzás. 

[mmol/g] 

C1 46 2,0 50 0 

C2 42 4,1 50 0 

C3 46 2,0 49 0,5 

C4 43 3,6 50 0 

C5 45,2 2,4 49 0,5 

C6 45 2,5 50 0 
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Kromě kyseliny dusičné jsem odzkoušel oxidaci ještě dalšími oxidovadly (H2O2, 

K2Cr2O7,+ H2 SO4,  Na2S2O8) .Výtěžnost této úpravy uvádím v tab. 8 a výsledky stanovení 

obsahu kyselých center uvádím v tab.9. 

 

Tab. 8  Výtěžnost oxidační úpravy uhlíkatého adsorbentu 

VZOREK OXIDOVADLO DOBA(h) PODMÍNKY(°C) VÝT ĚŽNOST(%) 

C7 H2O2 20 20 60,1 

C8 K2Cr2O7 + H2 SO4 20 20 97,2 

C9 Na2S2O8 20 20 93,3 

 

Tab. 9 Obsah kyselých center v závislosti na použitém oxidovadle 

 

Vzorek  

 

Oxidovadlo 

 

nkys. 

[mmol/g] 

C2  HNO3 4,1 

C7 H2O2 2,6 

C8 K2Cr2O7 + H2SO4 3,6 

C9 Na2S2O8 4,6 

 

Z tabulky 9 je patrné, že nejvíce kyselých skupin bylo vneseno oxidací pomocí 

peroxodisíranu a kyseliny dusičné (30%, po dobu 30 hod.). Nejméně bylo vneseno u 

peroxidu vodíku. Oxidační sílu použitých činidel vůči uhlíkatému materiálu lze seřadit: 

 

                      H2O2< (K2Cr2O7 + H2SO4 )< HNO3  < Na2S2O8 

 

Titrační stanovení pomocí zásaditých činidel s různou bazicitou (NaOH, Na2CO3, 

NaHCO3) umožnilo odlišit typ přítomných kyslíkatých skupin (karboxylové,  laktoly a 

fenoly). Výsledky uvádím v tabulce 10. 

Z tabulky 10 je patrné, že použité oxidační činidlo rozhoduje o typu kyslíkatých skupin 

vytvořených  na povrchu uhlíku. 
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Tab.10  Rozlišení kyslíkatých skupin v produktech oxidace 

 VZOREK  

       

OXIDOVADLO  

 

fenoly 

   (mmol/g) 

laktoly 

(mmol/g) 

karboxylové 
skupiny 
(mmol/g) 

C7 H2O2 - 4,6 0,5 

C8 K2Cr2O7 + H2SO4 - 4,6 1,0 

C9 K2S2O8 2,1 1,0 1,5 

 

            Karboxylové skupiny a fenoly na povrchu uhlíkatého materiálu vznikaly 

přednostně při oxidaci peroxodisíranem, zatímco vznik laktolů podporovala oxidace 

s použitím peroxidu vodíku a dichromanu v kyselém prostředí. Použití obou výše 

jmenovaných nevedlo k vzniku fenolických skupin. U produktů oxidace byla sejmuta 

spektra FTIR. Typická spektra   oxidovaných produktů uvádím na obr.24.  Ve spektru jsou 

patrné pásy s maximy při 3400, 1710, 1580 a 1210 cm-1 (vyznačeno šipkami). Absorpce při 

1710 cm-1 přísluší karbonylovým skupinám konjugovaným s  OH-skupinami 

v karboxylových a laktolových skupinách., pásy při 3400, 1580 a 1210 cm-1 jsou spojeny 

s fenolickými –OH (60). 

 

 

Obr.24: FTIR spektra produktů oxidace aktivního uhlí (C-původní aktivní uhlí) 



 

51 
 

Acidobazické stanovení nízkých koncentrací kyselých či zásaditých skupin 

v uhlíkatém sorbentu může být nepříznivě ovlivněno rozpustností atmosférického CO2 ve 

vodných roztocích použitých při stanovení. Předmětem dalšího výpočtu je určení míry 

tohoto ovlivnění a zodpovězení otázky, zda je potřeba práce pod ochrannou atmosférou 

během titrace. 

7.1 VLIV CO 2 NA ACIDIBAZICKÉ STANOVENÍ KYSELÝCH 

SKUPIN V SORBENTU 

  
Množství CO2 rozpuštěného ve vodě za parciálního tlaku oxidu uhličitého ve 

vzduchu odpovídá množství vzniklé kyseliny uhličité: 

                                   CO2 + H2O ⇌ H2CO3                                                                           [23] 

Rovnovážná konstanta hydratační reakce je pro 20°C  Kh= 1.70×10−3 (3). Z hodnoty 

Kh plyne, že většina oxidu uhličitého zůstává v molekulárním stavu jako CO2 . 

             Rovnováhy je dosahováno poměrně pomalu, publikované rychlostní konstanty (53) 

činí:  

k1 = 0.039 s−1 pro reakci:   

                                         CO2 + H2O → H2CO3                                                 [24] 

k2 = 23 s−1 pro reakci vratnou:  

                                         H2CO3 → CO2 + H2O.                                                [25] 

Acidobazické chování kyseliny uhličité jako dvojsytné kyseliny určují konstanty pKa1 a 

pKa2 

H2CO3 ⇌ HCO3
− + H+             pKa1 = 6,352                                                  [26] 

HCO3
− ⇌ CO3

2− + H+              pKa2 = 10.33                                                   [27] 

Pro výpočet jsem učinil následující úvahu. Obsah CO2 ve vzduchu je přibližně  400 

ppm =  0,04 %  (čistý vzduch). V nevětrané laboratoři se hodnota zvětšuje lidskou činností, 

používáním kahanů apod. Vydechovaný vzduch z  plic obsahuje asi 4% CO2. Nárůst CO2 

v nevětrané laboratoři je ovlivněn počtem lidí a typem činnosti (intenzita dýchání). Vztah 

pro nárůst CO2 (ppm/s) dle literatury (51) lze vypočíst ze vzorce: 
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                                                  [28] 

kde 

∆X je přírůstek CO2 dýcháním v ppm/s, 

E je energetický výdaj v J/(kg.s) a je tabelován (52), 

ΣMk je hmotnost všech osob, 

R = 8314 J/kmol je plynová konstanta, 

Hsp = 2,8158·109 J/kmol je spalné teplo glukosy, 

p = 105 Pa je normální tlak, 

T je termodynamická teplota v K a 

V je objem místnosti. 

Pro správný výpočet by bylo nejlépe použít analyticky zjištěných koncentrací CO2 

v laboratoři, což jsem neměl k dispozici. Proto další výpočet provedu na základě 

předpokladu, že místnost je větraná. Tím získám informaci pro jakýsi ideální stav a na ten 

budu vztahovat další úvahy. 

 

Tab. 11 Vstupní údaje pro výpočet 

Teplota [°C] Tlak [hPa] V CO2 [%] 

20 1013 0,04 

 

Koncentraci CO2 ve vodě (se zanedbáním vlivu iontové síly používaných vodných 

roztoků) jsem vypočetl s použitím Henryho zákona. Pro parciální tlak CO2    pCO2  platí: 

             pCO2 =  KH  . xCO2                                                                                                                                [29] 

xCO2 ............ molární zlomek oxidu uhličitého  v kapalné fázi 

 KH   ...........   Henryho konstanta       KH =145 MPa  (6 ) 

 

Parciální tlak  pCO2 : 

  pCO2  = 0,04.10-2. 1,013 = 0,4052 . 10- 3 bar = 0,4052.10-4 MPa                         [29] 

Koncentrace xCO2 ve vodě za uvedeného tlaku je: 
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                  xCO2  = 0,4052.10-4 /145 

Čili pro molární koncentraci oxidu uhličitého ve vodě: 

         c CO2 (mol/l) = 55,55.44. 0,4052.10-4 /145 = 6,84.10-4   mol/l = c(H2CO3)       [30] 

Při titračním stanovení jsem pracoval s objemem 50 ml vodného roztoku, v němž se 

tedy může rozpustit  0,050 x  6,84.10-4  , tj. 3,4 . 10-5 mol  CO2. Při obsahu kyselých center 

4 mmol/g (viz tab. to znamená při navážce 0,1 g sorbentu je to 4. 10-4 molů  kyselých 

center. Ovlivnění oxidem uhličitým je tedy o řád nižší než je stanovená koncentrace 

kyselých center ve sledovaných sorbentech.  Při poklesu obsahu kyselých center pod 1 

mmol/g  je vliv CO2 nezanedbatelný a je třeba pracovat s ochrannou atmosférou. 

7.2 VÝBĚR A ÚPRAVA POPÍLK Ů 

 
Vlastnosti popílků záleží především na typu použitého paliva a na dané technologii 

spalovaní (3).  Rovněž hraje roli i místo odběru v rámci technologie (elektrofiltry, úlety, 

pevný podíl z roštů a fluidního lože apod. Ve své experimentální práci jsem měl k 

dispozici tři různé typy popílků. (viz tab.5), které byly hodnoceny na obsah spalitelných 

podílů ( 58 ). Výsledky analýzy uvádím v tab.12. 

 

Tab.12 Výsledky stanovení spalitelného podílu v popílcích (58) 

POPÍLEK č. 
Hmotnost popílku 

před spálením 
[g] 

Hmotnost popílku 
po spálení 

[g] 

PO2 1,000 0,268 

PO4 1,000 0,976 

PO5 1,000 0,922 

 

Jednotlivé popílky byly sítovány za účelem odstranění jemných podílů ve směsi 

kyselin HNO3,HF a HCl, které by mohly mít negativní vliv na další zpracování (tab.13). 
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Tab. 13 Obsah nadsítného a podsítného podílu (síto 0,071 mm) 
 

POPÍLEK č. OBSAH NADSÍTNÉHO 

PODÍLU [%] 

OBSAH PODSÍTNÉHO 

PODÍLU[%] 

P 02 77,95 22,05 

P 04 85,39 14,61 

P 05 84,64 15,36 

 

U nadsítného podílu byla dále provedena demineralizace a následná derivatizace.  

Výtěžnost po demineralizaci uvádím v tab.14. 

 
Tab. 14  Výtěžnost popílků po demineralizaci 

POPÍLEK REAKTANT REAK ČNÍ DOBA VÝT ĚŽEK 

P 02 HCl, HNO3,HF 16 76,4729 

P 04 HCl, HNO3,HF 16 12,0207 

P 05 HCl, HNO3,HF 16 25,7382 

            

Vzhledem k tomu že, při procesu demineralizace byla přítomna i kyselina dusičná 

se silným oxidačním působením, očekával se i nárůst kyselých skupin. Byl proto také 

stanoven jejich obsah titrační metodou dle Boehma. Výsledky stanovení uvádím v tab. 15. 

 

Tab. 15 Stanovení obsahu kyselých skupin po demineralizaci popílků 

Stanovení kyselých skupin 

      Popílek 
Spotřeba HCl 

[ml]  

Navážka 

[g] 

n kys. 

[mmol/g] 

P 02 45 0,1 2,5 

P 04 37,5 0,1 6,4 

P 05 38 0,1 6,1 

      

          Z tab. 15  je  patrný rozdíl v obsazích kyselých skupin u studovaných popílků. 

Demineralizovaný podíl jsem podrobil derivatizaci, která se zakládala na reakci 

s hydrochloridem chlorpropylaminu za přítomnosti KOH. Výtěžnost tohoto kroku uvádím 

v tab.16. 

 



 

55 
 

Tab. 16  Výtěžnost popílků po derivatizaci 

POPÍLEK REAKTANT REAK ČNÍ DOBA VÝT ĚŽEK (%) 

P 02 CPA HCl 16 100,5 

P 04 CPA HCl 16 112,2 

P 05 CPA HCl 16 98,8 

 

7.3 HODNOCENÍ  CHEMICKY MODIFIKOVANÝCH POPÍLK Ů  

Získané popílky po reakci s chlorpropylaminem byly podrobeny těmto analýzám: 

sorpce dusíku při -196°C, rtg-difrakce a TG-analýza. 

7.3.1 SORPČNÍ VLASTNOSTI 

 
Připravené sorbenty z elektrárenských popílků byly podrobeny na externím 

pracovišti sorpční analýze. Ukázky výstupů  BET izoterem  a distribucí mikro a mezopórů  

získaných metodou Horvath-Kawazoe uvádím na obr.25-27, výsledky stanovení jsou 

shrnuty do tab.17. 

 
Tab.17  Výsledky sorpčního stanovení pro modifikované popílky 

 

            Z tab.17 vyplývá, že chemicky modifikované sorbenty na bázi elektrárenských 

popílků se nevyznačují  vysokou hodnotou specifického povrchu. Objem mezopórů je 

podstatně větší  než u mikropórů, což platí pro všechny mnou studované popílky.  Z obr. 

26 a 27 jsou patrné rozdíly v distribucích pórů u jednotlivých popílků. Průměrné velikosti 

mikropórů se podybovaly mezi 0,4 až 0,8 nm. U mezopórů mezi 12-14 nm. Afinitu k CO2 

se nepodařilo pro nízkou citlivost stanovení pomocí izotermické TGA posoudit a bude 

předmětem dalšího zkoumání. 

Vzorek SBET 

(m2/g) 
Vmicro 

(cm3/g) 
d 

(nm) 
Vmeso 

(cm3/g) 
d 

(nm) 

PD 02 55,61 0,024 0,40 0,200 12,40 

PD 04 64,83 0,028 0,41 0,210 14,19 

PD 05 26,35 0,007 0,77 0,200 12,63 
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BET 
Popílky derivatizované 

PD 02 
PD 04 
PD 05 

Obr. 25:  BET –izotermy derivatizovaných popílků  

Izotermy 
Popílky derivatizované 

PD 02 
PD 04 
PD 05 

Obr.26:  Průběh sorpce a desorpce u derivatizovanýchpopílků 
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Mikropóry 
Popípky derivatiozované 

PD 02 
PD 04 
PD 05 

 

 

 

Mezopóry 
Popílky derivatizované 

PD 02 
PD 04 
PD 05 

 
Obr.27:  Distribuce mikro- a mezopórů u derivatizovaných popílků 
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7.3.2 TERMICKÁ  ANALÝZA 

Byl učiněn pokus sledovat adsorpci oxidu uhličitého na připravený sorpční materiál 

pomocí termogravimetrického  analyzátoru  za izotermních podmínek při t=30°C. Bohužel 

se ukázalo, že naměřené TG křivky, resp. hmotnostní změny, nesouvisejí s předpokládanou 

sorpcí, ale jsou silně ovlivněny experimentálními podmínkami (změna atmosféry 

Ar/CO2/Ar, resp. teplotního programu se ihned projeví na TG křivce jako hmotnostní 

změny). Z těchto důvodů jsem upustil od dalšího sledování sorpce oxidu uhličitého 

s použitím termogravimetrie. 

Termogravimetrická analýza posloužila k posouzení dokonalosti odstranění 

anorganických podílů při demineralizaci. Pevný zbytek po TG-analýze prováděné pod 

vzduchem (spalování) do 900°C činil u vzorku popílku PP02 před demineralizací 35% 

původní navážky. Kelímkovou zkouškou zjištěný nespalitelný zbytek byl přitom 26,2 %. 

Po demineralizaci pevný zbytek  P02  stanovený TG – analýzou činil pouhých 15%. 

Demineralizace se projevila i posunem maxima rychlosti hmotnostního úbytku,  který se 

po demineralizaci posunul k vyšší teplotě.   

                
 Tab.18  Vyhodnocení termické analýzy pro popílky PP 02, P 02,  a PD 02 
 

POPÍLKY TEPLOTNÍ 
ROZSAH 

HMOTNOSTNÍ 
ÚBYTEK (%) 

MAXIMA *  

PP 02 
původní popílek 

vzduch 
do 250°C 

300-600°C 
600-700°C 

zbytek nad 900°C 

5,2 hm.%, 
49,2 hm.%, 
8,2 hm.%, 
35,0 hm.% 

117,4°C 
458,3°C 
639,4°C 

P 02 
popílek po 

demineralizaci 

vzduch 
do 250°C 

400-800°C 
zbytek nad 900°C 

5,4 hm.%, 
78,7 hm.%, 

15,2% 

98,8°C 
533,9°C 

PD 02 
popílek po derivatizaci 

pod argonem 
do 250°C 
250-900°C 

5,6 hm.%, 
14,7 hm.%, 

154,8°C 
533,9°C 

 
 
* maxima rychlosti děje z DTG 
 
             Popílek po derivatizaci podléhal 20% úbytku své hmotnosti při pyrolýze 

prováděné pod argonem do 900°C. Záznam obsahuje řadu maxim, což svědčí o složitosti 

dějů doprovázejících destrukci derivatizovaného uhlíkatého sorbentu. Úbytky hmotnosti do 

200°C (5,6%) jsou spojené z odstraňováním sorbované vody. 



 

59 
 

Popílek P02 před demineralizací (oxidační atmosféra) 

 
Popílek P 02 po demineralizaci   (oxidační atmosféra)          

 
Popílek P O2 po derivatizaci (pod inertem) 

 

Obr. 28:  TG- analýza popílku P02 před a po demineralizaci a po derivatizaci 
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7.3.3 RTG-DIFRAKCE 

              Byla použita s cílem identifikovat anorganické podíly v popílcích před a po jejich 

úpravě. Z difraktogramů na obr. jsou patrné kvalitativní a kvantitativní změny, které 

doprovází demineralizaci a následnou derivatizaci popílků v jejich anorganických 

podílech.  

 

  

  
 
Obr.29:  Difraktogramy popílků P O2 a 

P04 před úpravou a po jejich derivatizaci 

(PDO2 a PDO4)
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Závěry  

 

1) Cílem práce bylo chemickou modifikací připravit uhlíkaté sorbenty se zvýšenou 

afinitou k oxidu uhličitému. Za tímto účelem jsem se pokoušel na povrch 

uhlíkatého sorbentu vpravit aminoskupiny. 

 

2) Jako výchozí materiál jsem použil komerční aktivní uhlí (Aktivkohle für die 

Chromatografie, Merck) a tři elektrárenské popílky. 

 

3) Vpravení aminových skupin jsem prováděl reakcí oxidací upravených povrchů 

s chlorpropylaminem.  

 

4) Na aktivním uhlí jsem odzkoušel různé oxidační postupy s použitím kyseliny 

dusičné různé koncentrace, peroxidu vodíku, peroxodisíranu a dichromanu v 

kyselém prostředí. 

 

5) Proces oxidace jsem sledoval pomocí změn v obsahu  kyslíkatých skupin 

stanovených postupem dle Boehma.  

 

6) Modifikaci pomocí chlorpropylaminu jsem provedl u popílků po jejich předběžné 

demineralizaci směsí anorganických kyselin. Účinnost demineralizace jsem 

hodnotil použitím TG-analýzy a rentgenové difrakce. 

 

7) Kvalita získaných sorbentů byla hodnocena stanovením jejich sorpčních vlastností 

z adsorpční izotermy pro dusík a vyhodnocením dle BET  (SBET)a distribuce mezo- 

a mikropórů postupem dle Horvatha a Kawazoa.  

 

8) Hodnocení sorbentů pomocí FTIR neposkytlo hlubší informace o modifikovaných 

površích 

 

9) Chemická modifikace uhlíkatých povrchů je cesta k získávání relativně levných 

sorbentů s různou afinitou k látkám v plynném stavu i roztocích. 
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10) Předložená práce je pouze úvodem do problematiky, která by si zasloužila další 

pozornost. Zejména bude potřebné použití dalších analytických postupů k bližší 

charakterizaci povrchu sorbentů. 
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