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ANOTACE 

 

MACHALLA, M.: Hodnocení afinity oxidu uhličitého k pevným materiálům. Bakalářská 

práce. Ostrava: VŠB - TUO, 2010 

 

Bakalářská práce se zabývá ověřením možnosti využití pevného odpadu z průmyslové 

výroby, jako levného sorpčního materiálu pro zachycování oxidu uhličitého. Pozornost byla 

zaměřena na elektrárenský popílek s vyšším obsahem uhlíku. V experimetnální části práce byl 

elektrárenský popílek podroben sítování, demineralizaci, aktivován vodní parou a dále 

chemicky modifikován, což zahrnovalo zavedení aminoskupiny. Pracovalo se se sedmi 

vzorky elektrárenských popílků, z nichž byl pro aktivaci vodní parou a chemickou modifikaci 

vybrán nejvhodnější vzorek. Takto upravený popílek byl podroben termogravimetrické 

analýze pro zjištění změny hmotnosti. Aktivace vodní parou se ukázala jako málo účinná. 

Použití izotermické termogravimetrie pro sledování sorpce oxidu uhličitého se ukázalo jako 

špatně reprodukovatelné. 

  

Klí čová slova: thermogravimetry, carbon dioxide, adsorption, capture, carbon sorbents, 

amine-enriched sorbents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANOTATION  

 

MACHALLA, M.: Evaluation of the Carbon Dioxide Affinity towards Solid Materials. 

Bakalářská práce. Ostrava: VŠB - TUO, 2010 

 

The bachelor thesis deals with the verification of the possibility of using solid waste 

from industrial production, as a cheap sorption material for capturing carbon dioxide. 

Attention was focused on fly ash with higher carbon content. In experimental part fly ash was 

subjected sieving, demineralization, steam activated and chemically modified, which included 

the introduction of amino group. Worked with seven samples of power plant fly ash, which 

was to activate the steam and chemical modification of selected best sample. The modified fly 

ash was subjected to thermogravimetric analysis to determine the weight change. Steam 

activation proved to be weak effective. Using isothermal thermogravimetry for monitoring the 

sorption of carbon dioxide has been shown to be poorly reproducible. 

 

Key words: thermogravimetry, carbon dioxide, adsorption, capture, carbon sorbents, amine-

enriched sorbents 
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ÚVOD 

 

Rozvoj lidské společnosti se sebou nese zvýšenou potřebu dobývání surovin a výroby, 

přičemž procesy s tímto související jsou zdrojem ekologické zátěže planety. Mezi hlavní 

problémy patří neustálé zvyšování koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře, což má za 

následek umocňování skleníkového efektu, který způsobuje globální oteplování Země. 

Jednou z možností, jak dosáhnout redukce emisí oxidu uhličitého do ovzduší je jeho 

zachytávání a ukládání. Jedná se o perspektivní možnost omezení negativních vlivů oxidu 

uhličitého na životní prostředí. Práce vznikla v návaznosti na řešení subetapy Chemické, 

fyzikální a biochemické postupy vázání oxidu uhličitého výzkumného záměru Snižování 

emisí CO2, na jehož řešení se katedra chemie podílí. 

Cílem této bakalářské práce je ověření možnosti využití pevného odpadu z průmyslové 

výroby, jako levného sorpčního materiálu pro zachycování oxidu uhličitého. Pozornost byla 

zaměřena na elektrárenský popílek s vyšším obsahem uhlíku. Pokusil jsem se o jeho 

chemickou modifikaci zahrnující aktivaci a vnesení aminoskupiny. 
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1. Teoretická část 

 

1.1 Skleníkový efekt 

 Nejvyšší intenzitu má sluneční záření v krátkých vlnových délkách, které z větší části 

procházejí atmosférou a dopadají na zemský povrch. Tímto dochází k ohřevu povrchu Země, 

který vyzařuje do vesmíru stejné množství energie. Toto záření má velké vlnové délky 

z důvodu nižší teploty Země. Atmosférické plyny toto záření zčásti pohltí a vyzáří zpět na 

zemský povrch. Chování složek atmosféry k záření je přehledně uveden v tab.1.Tento jev se 

nazývá skleníkový efekt a plyny, které se na tom podílejí se nazývají skleníkové plyny. Mezi 

hlavní skleníkové plyny patří vodní pára, oxid uhličitý, methan, oxid dusný a ozón. Srovnání 

skleníkových plynů je uvedeno v tab.2. 

Absence skleníkového efektu v ovzduší by znamenalo snížení globální teploty 

zemského povrchu o 30 až 40 °C. Skleníkový efekt byl v atmosféře přítomen i v minulosti, 

jeho intenzita byla v jednotlivých vývojových obdobích země rozdílná v závislosti na 

aktuálních koncentracích zejména skleníkových plynů. Šlo zejména o oxid uhličitý a vodní 

páru, jejichž koncentrace se v minulosti měnily nejvíce. V dobách ledových byla koncentrace 

skleníkových plynů v ovzduší nízká, v dobách meziledových byla koncentrace skleníkových 

plynů vyšší a teplota asi o 6 °C vyšší.  

Skleníkové plyny vytvářejí přirozený skleníkový efekt a udržují průměrnou teplotu 

zemského povrchu 15 °C. Absence skleníkových plynů v atmosféře by znamenala teplotu 

povrchu Země podstatně nižší a to – 6 °C a nemohlo by dojít k civilizačnímu rozvoji lidské 

společnosti. Od dob průmyslové revoluce dochází ke stále intenzivnějšímu dobývání surovin 

v průmyslu i zemědělství, což má za následek emise skleníkových plynů a zvýšený 

skleníkový efekt. Vlivem spalování fosilních paliv je do atmosféry v současné době 

vypouštěno ročně 6,5 mld. tun uhlíku ve formě CO2. [1] 
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Tab. 1 Chování složek atmosféry vzhledem k světelnému a tepelnému záření [2] 

Složka Horké záření Studené záření 

neabsorbující plyny-jeden nebo dva atomy 

v molekule He, Ne, Ar, O2, N2, CO 

neabsorbují, 

nesálají 

neabsorbují, 

nesálají 

skleníkové plyny-tři a více atomů v molekule H2O, 

CO2, CH4, freony, N2O 

neabsorbují, 

nesálají 

absorbují i sálají 

prachové částice absorbují, 

odrážejí 

absorbují, odrážejí, 

sálají 

oblaka odrážejí absorbují, odrážejí, 

sálají 

zemský povrch absorbuje, odráží absorbuje, odráží, 

sálá 

 

Skleníkový efekt lze přirovnat k obvyklému skleníku, je ale podstatně složitější. 

V ovzduší zachycené teplo jako difúzní záření a zemským povrchem zachycené teplo jako 

přímé záření je vyzářeno zpět do kosmického prostoru. V horních vrstvách atmosféry, ve 

výškách 5 až 10 km, kde je teplota nižší o 30 až 50 °C, než je povrch Země je skleníkovými 

plyny zachyceno tepelné záření vysílané ze zemského povrchu a odraženo zpět k Zemi. 

Z toho důvodu je do kosmického prostoru vyzářeno daleko méně energie. Skleníkové plyny 

v dolních vrstvách atmosféry taky zachycují tepelné záření o určitých vlnových délkách, ale 

část tohoto záření zůstává pohlcena a projevuje se ohříváním vzduchu ve spodních vrstvách 

atmosféry a zbylá část je vysílána jako difúzní záření všemi směry. Intenzita tohoto difúzního 

záření je zde daleko větší, díky daleko větší teplotě. Oblaka mají v interakci s tepelným 

zářením ze slunce podobný efekt, jako skleníkové plyny. Část tepelného záření pohltí a pak 

jej vysílají všemi směry a část záření odrážejí zpět do kosmického prostoru, takže výsledný 

efekt je však mírné ochlazení zemského povrchu. Mezi horními vrstvami, spodními vrstvami 

atmosféry a povrchem Země dochází k přenosu tepla konvekcí podobně jako u klasického 

skleníku. Skleníkové plyny fungují podobně jako sklo u skleníku (obr.1). 
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Obr.1 Schéma skleníkového efektu [3] 

 

Tab.2 Podíl skleníkových plynů na celkovém skleníkovém efektu [1] 

Plyn CO2 CH4 N2O ostatní celkem 

Podíl na celkovém skleníkovém efektu (%) 82 12 4 2 100 

Podíl energetického sektoru (%) 96 35 26 - - 

 

1.2 Oxid uhličitý 

 

1.2.1 Koloběh uhlíku v přírodě 

 

Oxid uhličitý je plyn, jehož molekula je tvořena dvěma atomy kyslíku a jedním 

atomem uhlíku. Jeho hustota je (1,977 g.l-1), hustota vzduchu je podstatně nižší (1,3 g.l-1). 

Oxid uhličitý je rozpustný ve vodě. CO2 je součástí koloběhu uhlíku, který tvoří biochemický, 

biolitický a geochemický cyklus (obr.2). 

 

1. Biochemický 

Oxid uhličitý je v biosféře uvolňován do ovzduší metabilickými procesy organismů a 

rozkladem odumřelé hmoty. Pohlcování uhlíku z atmosféry ve formě CO2 probíhá při 

fotosyntéze zelených rostlin. Dochází přitom k vytváření sacharidu a kyslíku. 
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6H2O + 6CO2 + sluneční záření → C6H12O6 + 6O2                                                                           (1) 

 

2. Biolitický 

Anaerobním rozkladem nahromaděných rostlinných a živočišných zbytků v zemské 

kůře dochází k prouhelňování. Vznikají tak fosilní paliva. Spalováním fosilních paliv se uhlík 

ve formě oxidu uhličitého opět dostává do atmosféry. 

 

3. Geochemický 

            Oxid uhličitý se rozpouští ve srážkové vodě za vzniku slabé kyseliny uhličité. Ta 

způsobuje zvětrávání hornin (vápence, dolomity a křemičitany). Do moře se CO2 dostává 

srážkami a při stavbě tělesných schránek mořských živočichů. V hloubce několika kilometrů 

pod zemským povrchem, kdy se uhličitany dostávají vlivem pohybu zemských ker do oblastí 

vysokých teplot se reakcí s SiO2 přeměňují na křemičitany, přičemž se uvolňuje CO2. Uhlík 

se do ovzduší nebo do vody uvolňuje sopečnými erupcemi. 

 

Obr.2 Globální cyklus uhlíku [4] 
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1.2.2 Oxid uhličitý jako skleníkový plyn 

 

Oxid uhličitý je nejvýznamnější skleníkový plyn. Jeho úroveň se zvýšila z 280 ppm 

z doby před průmyslovou érou na hodnotu 382 ppm k roku 2003. Obsah CO2 se zvýšil za tuto 

dobu relativně asi o 40 % (obr.3) 

.  

Obr.3 Nárůst koncentrace CO2 v ovzduší v průběhu 18.-20. století [1] 

 

Vznik CO2 je zapříčiněn spálením, oxidací uhlíku kyslíkem podle vztahu:  

C+O2 → CO2     ∆H =-407 MJ/kmolC                                                                     (2) 

jehož hmotnostní vyjádření je:  

12,01 kgC + 32,00 kgO2 → 44,01 kgCO2                                                                (3) 

Z uvedeného vyplývá, že na spálení 1 kg uhlíku se spotřebuje 2,66 kg kyslíku, vznikne 

3,66 kg CO2, přičemž se uvolní 33,9 MJ tepla.  

Dýchání člověka a ostatních organismů lze taky zahrnout do určitého druhu spalování, 

přičemž se organické látky rozkládají na CO2 a vodu. [1,2] 

Mezi léty 1960-2002 90% emisí CO2 vyprodukovala Severní Amerika, Evropa a 

Asie.Podíl jednotlivých světových regionů na emisích oxidu uhličitého je uveden na 

následujícím obr.4. 
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Obr. 4 Podíl regionů v produkci emisí CO2 [5] 

 

1.3 Vliv typu paliva na emise CO2 

Vzniklé množství CO2 je závislé na množství uhlíku ve spalovaném fosilním palivu, 

jednotlivé příklady jsou uvedeny v tab. 4. V tab. 3 jsou uvedeny jednotlivé průmyslové zdroje 

emisí CO2. Vedle uhlíku je další významnou hořlavou složkou vodík, proto se poměr 

charakteristických veličin fosilních paliv vyjadřuje v závislosti na poměru H/C. Tento poměr 

je nejvyšší u hlavní složky zemního plynu methanu. Metan má v molekule jeden atom uhlíku 

a čtyři atomy vodíku. Poměr H/C u methanu činí 3,36, u ropy 0,17, ale hodnota se může lišit 

podle typu naleziště. [6] 

 

Tab. 3 Průmyslové zdroje emisí CO2 [5] 

Hlavní zdroje Dílčí zdroj Bližší charakteristika 

Energetika -průmyslová energetika 

-průmyslová výroba a 

stavebnictví 

-doprava 

-jiné sektory 

-těkavé emise 

Výroba elektrické energie a 

tepla. 

Emise z hoření a odvětrávání 

plynu. 

Průmyslové procesy -výroba cementu 
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Tab.4 Měrná produkce CO2 při spalování různých paliv [6] 

Typ paliva Výhřevnost 

(MJ/kg) 

Měrná produkce CO2 

(kgCO2/kgpaliva) 

Množství CO2 vztažené 

na jednotku energie 

(kgCO2/GJ) 

Vodík plynný 120 0 0 

Vodík kapalný 120 0 0 

Uhlí černé 20-30 1,7-2,9 85-100 

Uhlí hnědé 11-24 1,2-1,9 82-95 

Zemní plyn 43-50 2,6-2,8 57-60 

Ropa 40-45 3,0-3,2 72-77 

Petrolej 40 3,1 77 

Benzin 42 3,0 71 

Nafta 39 3,2 82 

Bionafta 39 3,2 82 

Ethanol 30 2,9 97 

Dřevěné uhlí 25-30 2,0 71-75 

Dřevo 10-20 1,0-1,8 90-95 

 

1.4 Geosekvestrace oxidu uhličitého 

 

Geosekvestrace CO2 je jeho dlouhodobé uložení do různých podzemních uložišť(6,8). 

Geosekvestrace zahrnuje záchyt CO2 z kouřových plynů a průmyslových plynů, dále pak 

stlačení a transport do místa uložení. Největším přirozeným uložištěm CO2 je oceán, který 

pohlcuje 1/3 antropogenního CO2. Dalším přirozeným uložištěm CO2 je půda, kde je uloženo 

více uhlíku, než v rostlinách a atmosféře dohromady. Rostlinstvo (lesy) jsou taky uložištěm 

uhlíku, avšak nejvíce podléhají působení člověka. S rozvojem společnosti roste spalování 

fosilních paliv a tím i produkce CO2. Přijetím Kjótského protokolu [7] v roce 1997 se 

zúčastněné země zavázaly snížit celkové emise skleníkových plynů . Možnosti snížení oxidu 

uhličitého: -zvýšení energetické účinnosti a snížení poptávky po energii 

-používání obnovitelných zdrojů energie  

-zachytávání a ukládání vypouštěného CO2. 
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1.4.1 Možnosti zachytávání CO2 

Existuje celá řada technických možností zachytávání CO2. Z hlediska časového 

zařazení zachytávání vzhledem ke spalovacímu procesu jsou nejvýznamnější tři metody      

[8], které jsou schématicky uvedeny na obr.5. Jedná se o:   

-zachytávání CO2 před spalovacím procesem („pre-combustion capture“) 

-zachytávání CO2 po spalovacím procesu („post cambustion capture“) 

-zachytávání CO2 po spalování s podporou směsi O2/CO2(„oxyfuel combustion“). 

 

 

Zachytávání CO2 před spalovacím procesem 

 

Zachytávání CO2 po spalovacím procesu 

 

 

 Zachytávání CO2 po spalování s podporou směsi O2/CO2 

Obr. 5 Záchyt oxidu uhličitého při různých spalovacích procesech [8] 
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1.4.2 Doprava CO2 

Při transportu oxidu uhličitého se upřednostňuje jeho plynná fáze, je to 

nejekonomičtější způsob přepravy. Zkapalňování nebo solidifikace CO2 by znamenalo další 

náklady a energetické vstupy, což by nepříznivě ovlivnilo celkovou energetickou bilanci 

procesu. Předpokládaný roční objem přepravy CO2 je 10-30 Mt. Pro takto velké množství je 

jedinou použitelnou alternativou plynovod. V USA se CO2 využívá při druhotné metodě těžby 

ropy. Jeho transport je zajišťován 3980 km dlouhým plynovodem v Novém Mexiku a 

Coloradu s kapacitou přepravy 22 Mt CO2/rok, dále pak 330 km dlouhý plynovod v Severní 

Dakotě s přepravní kapacitou 2 Mt/rok. Z toho vyplývá, že přeprava oxidu uhličitého 

plynovodem je zavedenou technologií. Další možnost přepravy CO2 je v cisternách po vodě, 

silnici či železnici, nevýhoda je nízká kapacita (v kt CO2). [8] 

 

1.4.3 Ukládání CO2 do podzemních uložišť 

Geologické formace velkou kapacitu pro ukládání CO2, jejich kapacita je natolik 

velká, že by stačila na ukládání celosvětové emise CO2 po dobu desítek až stovek let. 

Odhadovaná kapacita podzemních uložišťje uvedena v tab.5. 

Princip sequestrace oxidu uhličitého do geologických formací je uveden na obr.6. 

 

Tab 5. Celosvětové kapacity pro jednotlivé možnosti uložení CO2 (Gt) [8] 

Druh podzemního uložiště Kapacita uložiště v Gt CO2 

Hluboké slané akvifery (solanky) 400-10 000 

Vytěžená ložiska ropy a plynu 930 

Uhelné sloje 30 

Celosvětové emise CO2 25 Gt CO2 ročně 

           

1. Ložiska ropy a zemního plynu 

Prostor pro uložení CO2 jsou vytěžená, nebo dotěžovaná ložiska ropy, ve kterých lze 

injektáží CO2 zvýšit výtěžnost zbytkové ropy o 10-15%. Zvýšená těžba ropy může vyrovnat 

náklady na zachycení a uložení CO2. Oxid uhličitý se v superkritickém stavu s ropu dokonale 

mísí, díky čemuž dojde k snížení viskozity ropy, která pak lépe migruje k těžní věži.  
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Při snížení tlaku se mísitelnost snižuje a v ropě zůstává jen malá část CO2. 80% 

ložisek ropy se nachází v hloubkách větších než 800m, což je kritická hloubka, kdy CO2 

zůstává v superkritickém stavu. Oxid uhličitý může být těsně uzavřen v měřítku geologického 

času, stejně jako byly zásoby uhlovodíků před těžbou. Další výhoda je dostatek znalostí o 

podzemních prostorech a tím i více informací pro výběr vhodného prostoru a následný 

dlouhodobý monitoring. Nahrazení uhlovodíků superkritickým CO2 ve vyčerpaných ropných 

polích je nejjednodušší způsob jeho uložení. Ukládání CO2 do ložisek zemního plynu přichází 

v úvahu až po vytěžení většiny zásob zemního plynu. [8] 

 

2. Uhelné sloje 

V netěžitelných, nebo opuštěných slojích je CO2 přednostně adsorbován uhlím, 

zatímco původně adsorbovaný methan je vytlačovám. V ložiscích bohatých na methan je tato 

metoda zvláště výhodná, když je výtěžnost methanu v primární teapě těžby okolo 20-60% 

plynu. Injektáží CO2 se zvýší výtěžnost methanu až na 72%. Kromě ukládacích kapacit pro 

CO2 lze tímto zvýšením výtěžnosti methanu snížit náklady na uložení CO2. Významný faktor 

pro tento způsob ukládání je propustnost sloje. Je zde možnost injektáže směsi CO2/N2 a 

kouřových spalin, což představuje ekonomicky velmi zajímavou variantu, protože odpadá 

nákladné zachytávání CO2 ze spalin. [8] 

 

3. Slané akvifery (solanky) 

Jsou to zejména pískovcové geologické formace obsahující slanou vodu. Ze všech 

geologických formací mají největší potenciální kapacitu pro uložení CO2. Do vhodných, 

nepropustných slojích v hloubce minimálně 800 metrů se CO2 injektuje pod vysokými tlaky 

do velkých hloubek. 10-25% se rozpustí ve vodě a zbytek stoupá pozvolna vzhůru, kde 

vytvoří vrstvu pod krycími horninami. Velká výhoda je, když solanka vznikla v pískovcích 

s vyšším podílem Mg-minerálů, které pocházejí z původních bazaltů, nebo přímo v porézních 

bazaltech. Reakcí CO2 s Mg-minerály vzniká stabilní magnezit, takže se jedná o 

kombinovanou metodu geosekvestrace. Největší projekt ukládání CO2 v solankách je 

v Severním moři v poli Sleipner. Ročně se zde do hloubky 1000 m pod mořským dnem uloží 

cca 1 Mt CO2. [8] 
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Obr. 6 Možnosti ukládání CO2 v geologických vrstvách, a sekundární využití k zvýšení těžby 

ropy a zemního plynu. [8] 

 

1.4.4 Možnosti geosekvestrace v ČR 

Česká republika disponuje z geologického hlediska značným potenciálem k trvalému 

ukládání CO2. Pro případnou geosekvestraci na území ČR připadají v úvahu tyto geologické 

formace: 

1.V oblasti styku Českého masívu a Karpat se nacházejí vytěžená a dotěžovaná ložiska 

ropy, zemního plynu a slané akvifery. Jako zdroj CO2 by zde sloužily průmyslové závody 

brněnské a zlínské aglomerace a elektrárna Hodonín. 

2. Další lokalita je v okolí Loun, Slaného, Roudnice nad Labem a Mnichova Hradiště. 

Zde jsou zdrojem oxidu uhličitého tepelné elektrárny v severozápadních Čechách a na 

mělnicku. 

3. Černouhelné sloje české části hornoslezské pánve. Dostupný zdroj oxidu uhličitého 

se nachází v ostravské průmyslové aglomeraci. [9] 
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1.4.5 Cenová náročnost[10] 

Zachytáváním CO2 v elektrárnách se spotřebovává další energie, takže se zvyšuje cena 

elektřiny. Nárůst ceny závisí na typu elektrárny a ceně paliva (uhlí, plyn). Studie ukázaly, že 

při zachytávání CO2 se zvýší náklady na výrobu elektřiny o 1,3-3,0 eurocentů na kWh. Tímto 

lze však i snížit náklady formou ušetřených emisí CO2. Na 1 t zachyceného CO2 se dnes 

náklady pohybují v rozmezí 25-60 eur. Probíhající výzkum by tuto cenu mohl snížit na 

polovinu.  

Pokud bude CO2 dopravován potrubím nebo loděmi na menší vzdálenosti, budou 

náklady spojené s transportem relativně nevelké. Dopravení 1 t zachyceného oxidu uhličitého 

na vzdálenost cca 100 km produktovodem bude stát 1 až 4 eura. Transport nákladními 

automobily by byl příliš drahý a nevýhodný z hlediska nedostačující kapacity. 

Náklady na ukládání závisí na typu geologické formace, do které je CO2 ukládán. U 

vytěžených ložisek ropy, zemního plynu a akviferů se náklady pohybují v rozmezí 10-20 eur 

za tunu oxidu uhličitého. Náklady však mohou výrazně poklesnout, pokud se zatlačováním 

CO2 získává dodatečná ropa nebo zemní plyn. Výnosy z druhotně získané ropy či plynu 

kompenzují náklady na ukládání CO2 a mohou dokonce učinit tuto metodu ziskovou.  

 

1.4.6 Rizika geosekvestrace[10] 

S dopravou a ukládáním oxidu uhličité jsou spojena určitá rizika. V letech 1990-2001 

bylo v USA s rozsáhlou infrastrukturou produktovodu zaznemenáno 10 nehod, přičemž se 

všechny obešly bez zranění a ztrát na životech. Riziko nehody je daleko menší, než u 

plynovodů zemního plynu, jelikož je CO2 narozdíl od zemního plynu nehořlavý a dá se proto 

předpokládat menší následky při nehodě nebo úniku.  

Hlavím rizikem při ukládání je havárie vrtu při zatlačování oxidu uhličitého, kdy může 

dojít k úniku a migraci CO2 směrem vzhůru. Pravděpodobnost úniku oxidu uhličitého 

uloženého v podzemním uložišti je velice malá. Lze ji srovnat s úniky zemního plynu ze 

zásobníku, jež jsou velice vzácné. Únik CO2 lze předpokládat podél geologických zlomů. CO2 

je stlačován pod vysokým tlakem a zvýšení tlaku může způsobit mikrozemětřesení s rizikem 

narušení nadložních vrstev, nebo nepředvídatelný pohyb hlubinných vod. Může také docházet 

k rozpouštění některých minerálů vlivem zvýšeného pH při rozpouštění CO2. Zkoumány jsou 

otázky spojené s rizikem geosekvestarce: 

-podrobná studie chemických a fyzikálních procesů v ložiscích 
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-výběr vhodných lokalit a zkoumání seismického rizika 

-předpověď dlouhodobého chování CO2 

-možnosti dlouhodobého monitoringu 

-procesy řízení rizika 

-normy a pracovní postupy 

-integrita vrtů. 

 

1.5 Levné sorpční materiály 

V procesu vydělování oxidu uhličitého z proudu spalin se používá řada metod. Výběr 

metody se odvíjí od vlastností spalin. Těmi jsou především teplota, tlak a hlavně obsah CO2. 

Daná koncentrace oxidu ve spalinách je závislá na druhu paliva a také na použité technologii. 

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 obsah CO2 ve výstupních plynech nachází v závislosti na vstupním palivu v rozmezí 

3-5 obj.%.  Záchyt CO2 z proudu spalin je zpravidla založen na separačních principech jako je 

chemická absorpce, chemická adsorpce a technologie membrán [13]. 

V technologickém měřítku je zatím nejpropracovanější použití  chemické absorpce. 

Spaliny o teplotě 40- 500°C s obsahem stopových příměsí SOx, NOx, O2 a nezachycených 

částic popílku jsou zavedeny do absorbéru na bázi aminu. Nejčastěji se jedná o alkanolaminy, 

zejména ethanolamin. Sorbent obohacený o oxid uhličitý je po ohřátí zhruba na 110°C, je 

zaveden do destilační kolony, (tzv. striperu), kde se oxid uhličitý v koncentrovaném stavu 

uvolní působením a ochuzený sorbent, zbavený CO2 se vrací zpět do provozu [13]. 

V posledních deseti letech vzrůstá zájem o použití sorpce pro separaci CO2 ze spalin. 

Jako vhodné se ukázaly např. zeolity a aktivovaný uhlík, které mají velký specifický povrch. 

Metoda je energeticky poměrně náročná [13]. 

Technika separace pomocí membrán je založena na různé rychlosti permeability 

jednotlivých složek plynné směsi procházející kaskádou membrán. Metoda je v současné 

době ve výzkumu a v praxi doposud nebyla použita [13]. 
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              Problematikou  sorbentů se zabývá rovněž katedra chemie FMMI [např.16-

20]. Vzhledem k tomu, že jsem v praktické části své práce zabýval možností využití 

elektrárenských popílků jako sorpčního materiálu, v dalším textu uvedu k této 

problematice základní informace. 

 

1.5.1 Popílky 
 

Jedná se o velkokapacitně produkovaný odpad při výrobě v metalurgickém a 

energetickém průmyslu (obr. 7), jehož využití se stává předmětem mnoha studií. 

Popílek má zrnitost 0 – 1 mm a je tak nejjemnější frakcí při spalování uhlí. Je 

zachytávám v odlučovačích. Jedná se o heterogenní materiál, jehož složení je velice 

rozdílné v závislosti na: 

- kvalitě spalovaného uhlí: obsah hořlavých složek, popela a vody 

- technologii spalovacího procesu: určuje zejména teplota spalování a typ 

spalovacího zařízení (fluidní, výtavné a granulační kotle), parametry ohnišť pro 

spalování uvedeny v tab. 6. [21]  

- 

Uhlí
vápenec

 popel  popílek

Odlučovač 
popílku Pevné a 

plynné 
emise

Fluidní 
lože

 

Obr.7. Schéma energetického zařízení se spalováním uhlí na fluidním loži [12] 
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Tab. č. 6 Parametry ohnišť pro spalování uhlí [10] 

Spalovací režim Teplota spalování 

[°C] 

Druh uhlí Optimální zrnitost 

[mm] 

Výtavné ohniště 1350 - 1550 černé 0 – 0,2 

Granulační ohniště 950 – 1100, 

1100 - 1250 

hnědé 0 - 2 

Fluidní ohniště ST 800 – 850 černé, hnědé 1,6 – 6,5 

Fluidní ohniště CIR 800 - 850 černé, hnědé ≤ 6,5 

 

ST - fluidní ohniště se stacionární fluidní vrstvou 

CIR – fluidní ohniště s cirkulující fluidní vrstvou [21] 

 

1.5.2 Fluidní popílky 

Kromě exhalací jako vedlejšího produktu výroby elektrické energie z uhlí patří i tuhý 

zbytek-popílky. Fluidní spalování tuhých paliv v současnosti využívá většina elektráren. 

Drcené uhlí (lignit) se spaluje s přídavkem vápence jako sorbentu při teplotě 800 – 850 °C, 

což je optimální teplota pro absorpci oxidu siřičitého vznikajícím vápnem, z toho vyplývá, že 

tuhé zbytky jsou směsi minerálního podílu paliva s produktem odsíření a přebytkem sorbentu 

vypáleného na volné vápno. Při použití dolomitického vápence jako sorbentu má za následek 

vyšší obsah oxidu hořečnatého v tuhém zbytku, což je nepříznivé pro následné použití ve 

stavitelství. Relativně nízká teplota fluidního splaování 800 – 850 °C je výhodná z důvodu 

potlačení tvorby oxidů dusíku NOx a řadí se do tzv. technologie čistého uhlí. [21] 

 

1.5.3 Mineralogické složení popílků 

Charakteristické pro fluidní popílky je zejména vysokým obsahem Ca, který je ve 

formě vápence přidáván do spalovacího procesu kvůli odsíření. Krystalická fáze je tvořena 

z těchto mineralogických novotvarů (popílků): anhydrit CaSO4, portlandit Ca(OH)2, sádrovec 

CaSO4.2H2O, kalcit CaCO3, křemen SiO2, hematit Fe2O3, magnetit Fe3O4, bazanit 

CaSO3.1/2H2O, ettringit Ca6Al2(SO4)3(OH)12.26H2O, hanebachit CaSO3.1/2H2O, traumazit 

Ca6Si2(SO4)2(CO3)2(OH)12.24H2O, tobermorit Ca5Si6O16(OH)2.H2O [5]. 
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Popílky lze z hlediska hydraulicity rozdělit na aktivní a neaktivní: 

-aktivní složky 

- hydraulické amorfní (amorfní bazické strusky s vysokým obsahem Al2O3, aktivní   

SiO2, část sklovité fáze, aktivní SiO2)  

- hydraulické krystalické (metakaolinit, hlinitany)  

- nehydraulické (MgO, anhydrid, CaO)  

- budiče (sulfidy, alkalické soli).  

- neaktivní složky 

- krystalické složky (mullit, křemen) 

- struska s vysokým obsahem SiO2 

- nespálené uhlí [21] 

 

1.5.4 Chemické složení popílků 

Heterogenita popílku a rozdílné chemické složení jeho částic je zapříčiněna složením 

původní uhelné substance, jejímž spálením vznikl. Složení popílků je uvedeno v tab. 7 a 8. 

[21] 

Tab. č. 7 Charakteristické složení popílků [21] 

Chem. složka SiO2 Al2O3 FeO TiO2 CaO MgO K 2O Na2O SO3 

Černé uhlí [%] 50-57 25-30 3,5-8,0 0-1 2-4 1,5-3,0 2,5-5,0 0,2-2,0 0,5-1,2 

Hnědé uhlí [%] 43-60 19-34 3,0-6,0 1-7 4-6 0-2 0-2 0,5-1,0 0-5 

 

Tab. č. 8 Průměrné chemické složení popílků z klasického a fluidního spalování [21] 

Zastoupení složek [%] Popílek 

SiO2 Al2O3 CaO MgO TiO2 Fe2O3 SO3 Na2O K2O ostat. 

Klasický 52,22 28,01 3,09 - 1,38 2,37 9,66 0,6 0,51 2,9 

Fluidní 42,34 19,44 18,21 2,58 2,49 1,55 5,79 5,26 0,37 10,7 

 

        V literatuře lze najít řadu odkazů na získávání sorpčních materiálů z odpadů, které 

vznikají v důsledku antropogenní činnosti. Pro získávání uhlíkatých sorbentů jsou to odpady 

z chemického průmyslu, ze zemědělství a potravinářského průmyslu. Tradiční surovinou pro 
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získávání aktivního uhlí, jak se tento sorbent nazývá, jsou koksy různého původu [22]. Při 

nedokonalém spálení uhlí obsahuje úletový popílek uhlíkatý podíl, který je potenciálně 

využitelný jako sorbent. Vyšší podíl uhlíku v popílcích brání jejich použití pro výrobu 

stavebních materiálů. 

V posledních deseti letech byly provedeny pokusy využít popílek pro výrobu sorbentů 

pro záchyt oxidu uhličitého [např.23-26]. 

 V Evropské unii bylo přibližně 64 miliónů tun uhelného odpadu vyprodukováno 

v roce 2005. Popílek, který byl získán elektrostatickým, nebo mechanickým srážením jako 

prachová částice ze spalin představuje největší podíl z celkové produkce uhelného odpadu. 

V rámci EU je využití pro popílek ve stavebním průmyslu v současné době 48% a pro popel 

45%, zatímco využití strusky je 100%. Ve většině případů se uhelný odpad používá jako 

náhrada za přirozeně se vyskytující zdroje, a proto nabízí přínosy pro životní prostředí tím, že 

odstraní potřebu těžby těchto zdrojů. 

Uhelné odpady také přispívají ke snížení poptávky po energii, stejně jako snížení 

emisí do ovzduší, například CO2, který vyplývá z procesu výroby produktů. Koncentrace 

nespáleného uhlíku přítomného v popílku vzrostla výrazně v průběhu posledních několika let, 

v důsledku zavádění stále přísnějších zákonů o ovzduší. Předpisy týkající se emisí NOx, které 

jsou převážně řešeny spalováním uhlí v pecích pomocí kombinace low-NOx hořáků a 

katalytické redukce. Ačkoli low-NOx spalovací technologie účinně snižují úroveň emisí 

snížením teploty spalování, snižují také účinnost spalování s odpovídajícím nárůstem 

koncentrace nespáleného uhlíku v popílku. [27] 

Sarbak a Wachowiak [23] připravovali sorbenty modifikací popílku získaného 

z Poznaňské elektrárny. Modifikaci prováděli pomocí NaOH, uhličitanu amonného a 

ethylendiamintetraoctové kyseliny (EDTA) s cílem získat sorbenty se strukturami zeolitů. 

Získané produkty vykazovaly nízkou adsorpční aktivitu. 

Maroto-Valer a spol. [24] aktivovali popílek z energetických zařízení pomocí vodní 

páry a produkt aktivace impregnovali různými aminy. Adsorpční kapacity CO2 pro aktivní 

aminy impregnované vzorky jsou vyšší, než dříve publikované popílky bez aktivace. 

Arenillas spol. [25] snížili náklady na materiály uhlíku pocházející z popílku, které 

prezentovali jako účinné sorbenty CO2 prostřednictvím impregnace organickými zásadami, 

například polyethylenimin podporovaný polyethylenglykolem. Výsledky ukazují, že u vzorků 

získaných z uhlíkatých popílků byly adsorpční kapacity CO2 poměrně vysoké (až 4,5 hm%), 

zejména při vysokých teplotách (75 °C). Komerční aktivní uhlí má nízké fyzikálně-sorpční 

kapacity. 
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Majchrzak Nowak [26] Syntézní procesy probíhaly za použití klasických alkalických 

konverzí a metod syntézy s hydroxidem sodným před hydrotermální reakcí. Adsorpce CO2 na 

zeolity syntetizované z popílku ukázaly, že tyto materiály se vyznačují vysokou CO2 

adsorpční kapacitu. 

 

1.6 Sorpce 

Při styku pevné a plynné fáze dochází na rozhraní obou fází k vytvoření tzv. mezifází. 

Je to přechodná oblast, která není totožná se složením žádné z obou fází. K adsorpci dochází 

při obohacování mezifází částicemi plynné složky vlivem mezipovrchových sil. Čím větší je 

styčná plocha obou fází, tím je adsorpce výraznější, tj. čím je rozsáhlejší povrch pevné látky, 

který může být způsoben vysokou pórovitostí. Adsorbát je adsorbující plyn, adsorbent je pak 

adsorbující pevná látka. Adsorpci lze graficky vyjádřit adsorpční izotermou. Adsorpční 

izoterma je závislost naadsorbovaného množství na parciálním tlaku při konstantní teplotě. 

Hodnota naadsorbovaného množství je vztažena na hmotnostní jednotku a je vyjádřena 

látkovým množstvím (mol/g). Morfologie pórů je rozmanitá, mezi nejobvyklejší patří 

válcovité, cylindrické, lahvičkové a prasklinovité. Velikosti pórů jsou rozděleny na:  

a) mikropóry (menší než 2 nm) 

 b) mezopóry (2 nm – 50 nm) 

 c) makropóry (větší než 50 nm) [6]. 

 

Z hlediska povahy interakcí mezi sorbátem a sorbentem rozlišujeme fyzikální sorpci a 

chemisorpci. 

Molekuly plynu jsou navázány na molekuly povrchu adsorbentu chemickou vazbou. 

chemisorpce je specifická, vazba může vzniknout pouze mezi určitými molekulami. Kvůli 

potřebě aktivační energie při vytvoření chemické vazby probíhá chemisorpce často jen na 

místech povrchu s vyšší energií-tzv. aktivní centra. Při chemisorpci se může absorbovat jen 

jedna vrstva molekul. Pokud vzniká při adsorpci více vrstev, jsou další vrstvy vázány pouze 

fyzikálními silami. Zvláště při nízkých teplotách je chemisorpce pomalejší, než fyzikální 

adsorpce. [28] 

Fyzikální adsorpce je způsobena silami způsobujícími neideální chování plynu, které 

nazýváme van der Waalsovy síly. Hlavní druhy sil se dělí na: 
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a) přitažlivé síly - polohy elektronů v adsorbentu a adsorbátu jsou v určitém vztahu a 

důsledkem je vzájemná elektrická přitažlivost obou molekul 

b) odpudivé síly – jsou založeny na vzájemném elektrostatickém odpuzování vnějších 

elektronů.  

 

1.6.1 Jednovrstvá adsorpce, Langmuirova izoterma 

 

Langmuirova teorie adsorpce plynů na pevných látkách je založena na předpokladech: 

 a) povrch adsorbentu je homogenní 

 b) na adsorpčním centru se může zachytit jen jedna molekula 

 c) adsorbát se chová jako ideální plyn 

 d) mezi molekulami adsorbentu a adsorbátu nedochází k vzájemným 

interakcím 

Langmuir vyjádřil výsledný vztah adsorpce a desorpce ve tvaru: 

                                                                                          (1) 

 b ..... adsorpční koeficient 

 nm .... maximální naadsorbované množství 

 n ..... naadsorbované množství plynu při jeho tlaku p 

 

Langmuirova rovnice je vhodná pro chemisorpci, při které dochází k jednovrstvé 

adsorpci. Průběh Langmuirovy adsorpční izotermy a její lineární tvar je uveden na obr. 8. [28] 
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Obr 8.  Průběh Langmuirovy adsorpční izotermy a její lineární tvar [28] 

 

1.6.2 Vícevrstvá adsorpce, BET izoterma 

Hlubším studiem fyzikální adsorpce bylo zjištěno, že adsorpce za podkritických 

teplot není ukončena vytvořením jedné adsorbované vrstvy. V důsledku van der Waalsových 

sil molekul je na povrchu vzniklé monomolekulární vrstvy výrazné silové působení než mezi 

molekulami volného plynu. Vlivem toho kondenzují molekuly do vyšších adsorpčních vrstev. 

Druhá adsorpční vrstva vzniká ještě před ukončením první, třetí před ukončením druhé vrstvy 

atd. Brunauer, Emmett a Teller vypracovali model vícevrstvé adsorpce, od toho odvozen 

název BET. [28] 

 

Výsledný vztah po matematickém vyjádření izotermy má tvar: 

( ) 0mm0 p
p

cn
1c

cn
1

ppn
p ⋅

⋅
−+

⋅
=

−⋅
                                                     (2) 

  

n ..... adsorbované množství plyn při tlaku p 

 nm ..... adsorbované množství odpovídající jednovrstvému pokrytí povrchu 

sorbentu 

 po ..... tenze nasycených par při dané teplotě 

 c ..... konstanta adsorpčního systému 

Parametry c a nm se stanovují graficky z průběhu naměřené adsorpční izotermy (obr. 

9), veličiny p a n se stanovují experimentálně a hodnota tenze po je tabelována. [28] 
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Obr. 9. Průběh izotermy BET a lineární znázornění [28] 

 

1.7 Termogravimetrická analýza 

Vzhledem k tomu, že ke sledování sorpční aktivity a procesu demineralizace popílků 

bylo využito termogravimetrické analýzy, pojednám krátce o této metodě. 

Termogravimetrická analýza (zkráceně termogravimetrie, TG nebo TGA) je termická 

analýza, pro niž je charakterictické kvantitativní sledování plynulé změny hmotnosti 

(přírůstek, úbytek) při rovnoměrném zvyšování nebo snižování teploty, popř. jiných dalších 

definovaných podmínek, jako je tlak atmosféry a její složení. Změna hmotnosti látky je při 

termogravimetrii funkcí teploty, jejíž zaznamenávání je zajištěno zpravidla automatickým 

zapisovačem. Z termogravimetrické křivky lze přímo odečíst změny hmotnosti v určitém 

rozmezí teplot a vyčíst z nich závěry o termické stálosti a složení analyzovaných látek. 

Hodnoty veličin charakterizujících kinetiku probíhajících reakcí lze určovat z průběhu křivek. 

Termogravimetrií se označuje dynamický proces, při kterém se zaznamenává hmotnost vzorku m 

v závislosti na programovaném růstu teploty T.  

m = f(T)                                                                                                               (3) 

Okamžitá hmotnost m v závislosti na čase t při konstantní teplotě T se posuzuje při 

statickém uspořádání (izotermní technika) 

m = f(t) T , T=konst.                                                                                             (4) 

Nedefinované ovlivnění analýzy může způsobit počáteční vyhřátí vzorku na pracovní 

teplotu a problém, do jaké míry se při vyhřívání na izotermní teplotu změní vlastnosti vzorku. 

[29,30] 



 25 

1.7.1 Vyhodnocování termogravimetrické křivky 

Na termogravimetrické křivce můžeme sledovat charakteristické horizontální úseky 

(prodlevy), které ukazují na změnu hmotnosti sledovaného vzorku v určitém teplotním 

rozmezí (obr.10). Dále můžeme sledovat zlomy křivky, které vypovídají o tom, že se 

sledovaná látka při dosažení určité teplotní hranice začíná měnit na látku jiného složení. tato 

přeměna probíhá dále až do teploty, při níž nastává další prodleva.Záznam 

termogravimetrické analýzy lze kvantitativně vyhodnotit z hlediska hmotnosti jednotlivých 

meziproduktů a koncových produktů termického rozkladu. Na podmínkách 

termogravimetrického rozboru a na přístroji jsou vždy závislé teplotní oblasti existence. 

Zobrazí-li se na termogramu úsek, nebo bod, který nelze vysvětlit existencí známých 

sloučenin, je zapotřebí zopakovat termickou analýzu a hned od začátku volit pomalejší ohřev 

v oblasti tohoto úseku. Vhodné je analýzu v tomto bodě přerušit a podrobit vzniklou směs 

nebo sloučeninu chemické nebo rentgenové analýze pro její identifikaci [30]. 

Vlhkost

prchavky

popel

 

Obr. 10 Příklad termogravimetrické křivky uhelného vzorku  [14] 

Správnost výsledků a zatížení chybou termogravimetrického měření ovlivňují 

následující faktory: konstrukční materiál a konstrukce přístroje, fyzikální a chemické 

vlastnosti vzorku (hmotnost, velikost částic, způsob úpravy), průběh experimentu (přenos 

tepla, rychlost ohřevu, způsob měření teploty) [30]. 
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2. Experimentální část 

 

2.1 Cíle experimentální práce 

             Cílem bylo prověřit možnost získání levného sorpčního materiálu z popílků 

energetických zařízení ČR.  To zahrnovalo: 

             a) výběr vhodného popílku 

             b) výběr a  ověření postupu jeho úpravy 

              c) charakterizace sorpčních vlastností získaného produktu. 

 

2.2 Vzorková základna 

 

Vzorkovou základnu tvořilo celkem 13 popílků z energetických zařízení České 

republiky. Vzorky byly získány prostřednictvím pracovišť VŠB, které se problematikou 

popílku zabývají nebo v minulosti zabývaly (Katedrou ochrany životního prostředí 

v průmyslu FMMI  a Institut environmentálního inženýrství HGF). Odběry popílků byly 

provedeny tak, aby byla zajištěna reprezentativnost odebraných vzorků. Získané vzorky 

s uvedením jejich původu spolu s charakterizací obsahu spalitelných podílů a výsledku sítové 

analýzy (viz dále) jsou v tab.9.  
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Tab. 9 Vzorky popílků 

Vzorky 

popílku 

Původ Podíl nad 71 µm 

(%) 

     Spalitelný podíl 

(%) 

1 Vysokoteplotní popílek 
(Teplárny Karviná) 

21,3 10,1 

2 Fluidní lože  
Lóžový popílek 

(Energetika Třinec) 

98,1 2,9 

3 Elektrofiltr 
(Energetika Třinec) 

51,2 6,3 

4 Vysokoteplotní popílek 
(Teplárna Otrokovice) 

25,9 3,5 

5 Vysokoteplotní popílek 
(Teplárna Písek) 

27,8 10,3 

6 Vysokoteplotní popílek 
(Elektrárna Dětmarovice) 

28,3 3,4 

7 Elektrofiltr 
(Dalkia Olomouc) 

47,5 1,6 

8 Fluidní lože 
Lóžový popílek  

(Dalkia Olomouc) 

98,5 1,1 

PO1 vysokoteplotní popílek 
             Elektrofiltry 

(Elektrárna Třebovice) 

11,7 88,3 

PO2 Elektrárna D ětmarovice 
Elektrofiltry 

22,1 78,0 

PO3 Dalkia Olomouc 
Lóžový popílek 

Fluidní lože 

68,9 31,1 

PO4* vysokoteplotní popílek 
elektrofiltry 

14,6 85,4 

PO5* vysokoteplotní popílek 
elektrofiltry 

15,4 84,6 

* poskytnuto Katedrou ochrany životního prostředí v průmyslu FMMI bez specifikace 
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2.3  Úprava popílků 

 

             Pracovní postup zahrnoval řadu operací které uvádím na schématu obr.11 a blíže 

popisuji dále. 

 

Obr. 11. Postup úpravy popílků 

 

2.3.1 Použité chemikálie 

 

- kyselina dusičná (65%), p.a. ( Lachema, n.p. Brno) 

- kyselina chlorovodíková (35%), p.a. (Penta,a.s.) 

- kyselina fluorovodíková (40%),čistá ( Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.) 

- hydrochlorid 3-chlorpropylamin, pro syntézu (Sigma-Aldrich) 

- hydroxid draselný, p.a. (normanal ,c=0,01mol.l-1, Lachema, n.p.) 
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2.3.2 Odstranění jemných podílů z popílků 

 

Popílky se vyznačují poměrně širokou distribucí pevných částic. Abych odstranil 

jemné podíly, které by při dalším zpracování mohly činit problémy (např. špatná 

filtrovatelnost), provedl jsem jejich oddělení na sítovačce s velikostí oka 71 µm. Používal 

jsem laboratorní sítovačku Multiserv LPzE-2e (obr.12). Podsítná a nadsítná část byla zvážena 

na laboratorních předvážkách s přesností 0,01g. 

 

 

Obr. 12   Sítovačka  Multiserv LPzE-2e 

 

2.3.3 Odstranění anorganických příměsí 

 

Na odstraňování anorganických příměsí z popílků jsem použil loužení kyselinami. Na  

47 g vzorku popílku jsem použil 300 ml směsi kyselin HCl/HNO3/HF v objemovém poměru 

1:1:1. Loužení jsem prováděl při teplotě 60 °C v délce trvání 4 hodin v polyethylenové 

nádobce (práce s HF) opatřené teflonovým míchadlem (obr.13). Loužení vyžaduje použití 

dobře táhnoucí digestoře. Po loužení jsem směs postupně naředil vlitím do velkého přebytku 

destilované vody (2000 ml). Následně jsem pevný podíl oddělil na filtrační nučce (obr.13) 

s filtrační přepážkou tvořenou filtračním papírem se skleněnými vlákny (GF/A firmy 

Whatman). Promytí destilovanou vodou jsem provedl do neutrální reakce filtrátu a produkt 

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

Laboratorní sestavu pro demineralizaci uvádím na obr.13. K ohřevu jsem použil 

Thermostat 01. 
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Obr. 13  a- Zařízení pro loužení 

                         

 

b-Filtrační nučka Millipore 

 

 

2.3.4 Chemická modifikace popílků 

 

Demineralizované vzorky popílků jsem aktivoval vodní parou a získané produkty jsem 

modifikoval zavedením aminoskupiny reakcí s 3-chlorpropylaminem. 

 

2.3.4.1 Aktivace vodní parou 

 

Demineralizovaný vzorek popílku o hmotnosti 4g jsem za teploty 800 °C podrobil 

aktivaci vodní parou ve dvou cyklech, poprvé po dobu 30 minut a podruhé po dobu 60 minut. 

Zařízení pro aktivaci se skládalo z pece s regulací, topného hnízda, varné baňky a 

křemenné trubice se vzorkem. Na obr.14 je zobrazena sestava pro aktivaci vodní parou. 
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Obr. 14  Zařízení pro aktivaci vodní parou 

 

2.3.4.2 Modifikace zavedením aminoskupiny 

 

             Principem je reakce hydrochloridu 3-chlorpropylaminu (CPAHCl)  v zásaditém 

prostředí s kylíkatými skupinami na povrchu uhlíkatého materiálu (obr. 15). 

 

 

Obr. 15 Reakce CPAHCl na povrchu uhlíkatého materiálu 

Postup: 

K  2,5 g popílku  jsem v  baňce o objemu 250 ml  baňce opatřené magnetickým 

míchadlem opatrně přidal  150 ml vodného roztoku CPAHCl (c =10-3 mol/l) a 50 ml KOH 

(c=10-2mol/l) a dále  míchal při laboratorní teplotě po dobu 16 hodin. Pevnou fázi jsem 

odfiltroval na filtrační nučce s filtrační přepážkou se skleněnými vlákny (Whatman, GF/A), 

promyl destilovanou vodou do neutrální reakce a sušil při 105°C do konstantní hmotnosti. 

Vzorek jsem přechovával v exsikátoru. 
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2.4 Charakterizace popílků 

 

2.4.1 Stanovení obsahu popela  

Vzorek o hmotnosti 1g (s přesností 0,0001 g) jsem žíhal v křemenném kelímku při 

teplotě 800 °C za přístupu vzduchu v muflové peci do konstantní hmotnosti cca 2 hodiny. 

Vzorek jsem poté zvážil na analytických vahách a z diference hmotnosti před a po žíhání 

vypočítal procentuelní úbytek, který odpovídá obsahu spalitelných látek.  

 

2.4.2 Stanovení sorpčních vlastností 

 

2.4.2.1 Specifický povrch 

Sorpční analýza vzorků byla provedena na katedře analytické chemie. Použitý přístroj 

SORPTOMATIC series 1990 sloužil ke stanovení měrného povrchu pevných látek. Křivky 

byly vyhodnoceny v programu Advanced Data Processing.  

 

2.4.2.2 Objem mikro a mezo pórů 

Použita byla metoda Horvatha a Kawazoe, jež je založen na funkci dle Lennard – 

Jonese [31]. K vyhodnocení byl použit program Advanced Data Processing, který je 

v softwarovém vybavení použitého přístroje. 

 

2.4.2.3 Afinita oxidu uhličitého k sorbentu 

Byla stanovena pomocí TG za izotermních podmínek. Měřilo se na přístroji 

NETZSECH STA 409 EP. Vzorky (10 mg) byly uloženy v kelímcích z Al2O3. Argon a oxid 

uhličitý byly použity jako atmosféry s průtokem 100 cm3.min-1. Teplotní program byl zvolen 

kombinací izotermního a neizotermního měření: 30 min proplach inertním argonem a 

následně 60 min za teploty 60 °C přepnuto na atmosféru CO2 a následně znova proplach 

argonem. Z hmotnostního nárůstu za izotermních podmínek bylo usuzováno na afinitu oxidu 

uhličitého k sorbentu. 
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2.4.3 TG – analýza 

TG analýza v oxidační atmosféře byla provedena s cílem ověřit dokonalost odstranění 

anorganického podílu u popílků procesem loužení s kyselinami. Analýza byla prováděna na 

přístroji NETZSCH STA 409 EP. Termogravimetrickou analýzou v oxidační atmosféře (20-

950 °C) byl stanoven uhlíkatý podíl v aktivovaných produktech.  

 

3. Výsledky a diskuze 

 

Úkolem mé práce bylo pokusit se připravit z produktů energetických zařízení-popílků 

vhodný sorpční materiál. K dispozici jsem měl 13 popílků různého původu. Vzhledem 

k tomu, že můj zájem byl zaměřen na uhlíkaté podíly, kriteriem pro výběr vhodné suroviny 

byl obsah spalitelných látek. Druhým výběrovým kriteriem byl podíl hrubozrné frakce (d> 71 

µm). Nejprve jsem provedl stanovení spalitelných látek kelímkovou zkouškou. Vzorky 

popílků jsem rovněž podrobil sítování na sítu o velikosti ok 71 µm. Nejlépe oběma kriteriím 

(vysoký obsah spalitelných látek zároveň při velkém obsahu hrubozrných podílů) vyhovoval 

popílek PO2 (viz. Tab.9, obr. 16). Popílek je produktem spalování černého uhlí a byl 

zachycen na elektrofiltrech před vstupem spalin do komína v Elektrárně Dětmarovice. 

 

 

Obr. 16 Vzorky popílků PO2 a PO5 
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Vybraný popílek, přesněji jeho podíl s částicemi většími než 71 µm, jsem upravoval  

sledem operací, které lze stručně vystihnout:  

 

vzorky popílků → sítování → demineralizace → aktivace → chemická modifikace 

 

V tab. 10 uvádím výtěžnost jednotlivých kroků úpravy. Hodnocení produktů provedu 

dále. 

Tab. 10  Výtěžnost jednotlivých stupňů úpravy popílku  

Popílek Sítování 

    (%) 

Demineralizace 

           (%) 

Aktivace 

(%) 

Chemická modifikace 

                (%) 

PO2 22,1 88,2 x 100,5 

                       x únik produktů 

 

             Účinnost demineralizačního kroku byla hodnocena TG- analýzou. Průběh analýzy je 

zaznamenán na obr.17 a vyhodnocení v tab.11. 

  

Popílek před demineralizací Popílek po demineralizaci 

Obr. 17  Záznamy z termické analýzy popílku před a po demineralizaci 
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Tab. 11: Vyhodnocení TG popílku  před a po demineralizaci 

Vzorek TEPLOTNÍ 

ROZSAH 

HMOTNOSTNÍ 

ÚBYTEK  

MAXIMA *  

Popílek před 
demineralizací 

do 250°C 

300-600°C 

600-700°C 

zbytek nad 900°C 

5,2 %, 

49,2 %, 

8,2%, 

36,0 % 

117,4°C 

458,3°C 

639,4°C 

Popílek po 
demineralizaci 

 

do 250°C 

400-800°C 

zbytek nad 900°C 

 

5,4 % 

78,7 %, 

15,2% 

98,8°C 

533,9°C 

 

                Ze záznamů termogravimetrické analýzy je patrné, že obsah nespalitelných podílů 

zjištěný kelímkovou zkouškou (22%) vykazuje poněkud nižší hodnotu než údaj 

z termogravimetrie (36%). Tento rozdíl není překvapením, neboť je známo, že proces je 

významně ovlivněn rychlostí ohřevu a konečná teplota při kelimkové zkoušce byla o 100°C 

nižší než konečná teplota při termogravimetrickém stanovení. 

               Hmotnostní úbytky do 250°C jsou spojeny se ztrátou vody. Tento proces je 

exotermický. V teplotním rozmezí 300-800°C probíhá oxidace uhlíkaté hmoty (endogenní 

proces). Maximum rychlosti odplynění z DTG záznamů vykazuje po demineralizaci posun 

k vyšší hodnotě. To by mohlo signalizovat, že působení kyselin při demineralizaci 

neovlivňuje pouze anorganickou část popílku, ale rovněž její uhlíkatý podíl. Oxidační účinek 

kyseliny dusičné na uhlíkaté materiály byl pozorován [19]. 

                 Nespalitelný podíl zjištěný u vzorku po demineralizaci svědčí o tom, že odstranění 

neuhlíkatých podílů za podmínek provedené demineralizace nebyl úplný. Tento krok si 

vyžaduje další  experimenty, které by vedly k zlepšení demineralizace. 

                 Při aktivaci vodní parou došlo k vysokým ztrátám analyzovaného vzorku vlivem 

nedokonalého technického zařízení. Při vhánění vodní páry došlo k úniku popílku z důvodu 

vysokého tlaku proudu páry v křemenné trubici, na jejímž konci byl vzorek na filtru umístěn. 

Ztrátám vzorku by mohlo být zabráněno velmi pozvolným vháněním vodní páry do křemenné 

trubice. Vhodné by také bylo použití křemenné trubice širšího průměru s uzávěrem opatřeným 

membránou propustnou pro vodní páru, ovšem nepropustnou pro popílek. 
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Vzorky po aktivaci vodní parou jsem chemicky modifikoval zavedením aminoskupiny 

reakcí s 3-chlorpropylaminem za přítomnosti hydroxidu draselného. U produktu byl 

pozorován mírný nárůst hmotnosti (0,5%).  

Sorpční aktivita produktu vůči oxidu uhličitému byla provedena pomocí měření 

termogravimetrické analyzátoru za izotermických podmínek. Nejprve byl vzorek zahřán 

postupně na 100°C v atmosféře N2 (asi 100 ml/min) a ponechán za izotermních podmínek po 

dobu asi 30 minut, až došlo k ustálení hmotnosti (desorpce plynů a vody). Poté byla teplota 

snížena na 35°C a po vytemperování atmosféra přepnuta na CO2 a vzorek vystaven jeho 

působení po dobu dvou hodin. Teplota sorpce byla zvolena co nejnižší, kterou umožňoval 

přístroj (bez externího zdroje chladu). Průběh sorpce pro neupravený popílek je zachycen na 

obr.18. 

 

Obr. 18 Průběh adsorpce u vzorku před chemickou úpravou 

 

Bohužel se ukázalo, že naměřené TG křivky nejsou reprodukovatelné. Hmotnostní 

změny nesouvisejí s předpokládanou sorpcí měřených vzorků, ale jsou silně ovlivněny 

experimentálními podmínkami: změna atmosféry Ar/CO2 resp. teplotního programu se ihned 

projeví na TG křivce jako hmotnostní změny. Dále i současné konstrukční uspořádání 

přístroje (úzké kelímky, kdy jen malá část vzorku je ve styku se sledovanou atmosférou CO2) 

neumožňuje sledování sorpčních vlastností měřených materiálů. Rovněž i citlivost přístroje s 

největší pravděpodobností není v mezích detekce sledovaných hmotnostních změn.  

Vzhledem k výše uvedeným důvodům pro další experimenty by bylo vhodné 

přistoupit k úpravám týkajících se uspořádání přístroje (např. náhrada kelímků miskou či 

síťkou, což by umožnilo lepší kontakt vzorku s atmosférou apod.) 
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Texturní parametry popílku před a po chemické modifikaci byly sledovány pomocí 

adsorpce dusíku (při 77 K) a na základě izotermy BET určen specifický povrch (SBET) a 

postupem dle Horvatha a Kawazoe [31] objem mikro a mezopórů. 

            Výsledky uvádím v tab. 12. Pro porovnání je uveden produkt, který byl dříve 

připraven v laboratoři bez stadia aktivace popílku vodní parou. 

 
Tab. 12 Výsledky sorpčního měření u modifikovaných sorbentů s aktivací a bez aktivace vodní 
parou. 
           

Vzorek   Popis SBET 

(m2/g) 
Vmicro 

(cm3/g) 

d 
(nm) 

Vmeso 
(cm3/g) 

d 
(nm) 

PD 02* Popílek 
modifikovaný 

55,61 0,024 0,40 0,200 12,4 

P0 2 Popílek 
modifikovaný 

46,83 0,030 0,43 0,280 14,2 

*  výsledky získané pro produkt bez aktivace vodní parou [18] 

 

                Z tab.12 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. 18 a 

19 jsou patrné rozdíly v distribucích pórů u jednotlivých popílků. Průměrné velikosti 

mikropórů se pohybovaly mezi 0,4 až 0,8 nm. U mezopórů mezi 12-14 nm. Fyzikální aktivace 

vodní parou nevedla ke zvětšení povrchu, zvětšil se však objem mesopórů  asi o 30% a jejich 

průměrná velikost d na 14,2 nm. 
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BET isoterma (PD02) BET isoterma (P02) 

  

Průběh sorpce a desorpce (PD02) Průběh sorpce-desorpce (P02) 

  

Distribuce mikropórů (PD02) Distribuce mikropórů (P02) 

 
 

Distribuce mezopórů (PD02) Distribuce mezopórů (P02) 

Obr. 19 Porovnání texturních parametrů modifikovaných popílků bez (PD02) a s aktivací 
vodní parou (P02) 
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Závěry 

 

1) Z popílků získaných z několika energetických zařízení v rámci ČR jsem provedl 

výběr vhodných kandidátů pro další úpravu jako potencionálních sorbentů. Kritériem 

byl obsah nespalitelných (uhlíkatých) podílů a zároveň obsah hrubozrné frakce nad 

71 µm. Nejlépe vyhovoval popílek zachycený na elektrofiltrech Elektrárny 

Dětmarovice pocházející z vysokoteplotního spalování černého uhlí. 

2) Sledem úprav zahrnujících sítování, demineralizaci, aktivaci vodní parou a 

chemickou modifikaci se zavedení aminoskupiny na uhlíkatý povrch jsem připravil 

sorbent, který byl dále podroben řadě zkoušek. 

3) Použití izotermické termogravimetrie pro sledování sorpce oxidu uhličitého se 

ukázalo jako špatně reprodukovatelné. Pro další experimenty by bylo vhodné 

přistoupit k úpravám týkajících se uspořádání přístroje (např. náhrada kelímků 

miskou či síťkou, což by umožnilo lepší kontakt vzorku s atmosférou apod.) 

4) Aktivace vodní parou se ukázala jako málo účinná. 

5) Další výzkum v tomto směru bude třeba zaměřit na optimalizaci jednotlivých 

modifikačních kroků a zahrnutí většího počtu popílků do vzorkové základny. 

Zajímavé by bylo sledovat vliv původního uhlí na vlastnosti modifikovaných 

popílků. 
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